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Inhoud van het 
zorgproject

Per schooljaar max. 3 cycli van 
oudergroepen. 
1 oudergroep : max. 8 ouders voor 8 
leeskinderen. 
Gedurende 10 weken begeleiden ouders hun 
kind individueel gedurende minimum 4 x 15 
minuten per week. 
Om de twee weken ongeveer is er een 
ondersteunende sessie of “les” gepland.



Inhoud van het 
zorgproject (vervolg)

Inhoud van de cyclus van 1 oudergroep
Les 1

Rol van de school en rol van de ouders in leesonderwijs.
De leesbeurt

Les 2
Follow-up & intervisie
Positieve commentaar geven

Les 3
Follow-up & intervisie.
Zorgen voor afwisseling

Les 4
Follow-up & intervisie.
Gezellig samen beter leRen en huiswerk  maken.

Plechtige diploma-uitreiking



Kwaliteitszorg in het 
zorgproject

Evaluatie door de kinderen, de ouders en 
de zorgbegeleider. Indicatoren :
• Vordering in leestechniek (AVI)
• Appreciatie van de methode
• Leesbegrip & leesstrategie
• Leesattitude : leeshouding (plezier, interesse, 

zelfvertrouwen) & inspanningsbereidheid
• Leesaccuratesse
• Leesstijl

Klankbord



Thema van het 
zorgproject

1. Samenwerking school-CLB, 
toegepast op 
opvoedingsondersteuning rond 
leerzorg.

2. Procesmatig werken met de 
proeftuin als motor.

3. Coachen en intervisie
4. … ?



Missie van het zorgproject

Oudergroepen worden versterkt in het creëren 
van gezellige leesvoorwaarden thuis.
Hun wat moeizaam lezende kinderen gaan niet 
alleen leestechnisch vooruit.
Samen Beter Lezend krijgen ze samen meer 
leesbegrip, samen meer leestrategie en samen 
meer leesplezier.
Via de partnerorganisaties worden ervaringen 
uit deze case of good practice gemultipliceerd.



Doelen van het 
zorgproject

Ouders versterken … :
• … in het creëren van (gezellige) 

leesvoorwaarden thuis 
• … en in hun eigen leesstrategieën.

Hun kinderen op een hoger leesniveau 
brengen : 
• een betere leestechniek
• meer leesstrategie
• meer leesbegrip
• meer leesplezier/-motivatie 
• …voor het volledige gezin.



Waarom “lezen” ?

Voortgezet lezen is in tegenstelling tot 
b.v. rekenen en spelling relatief 
“schoolmethode-onafhankelijk”.
Preventie analfabetisme en de 
verregaande consequenties hiervan 
voor het maatschappelijke functioneren
(Lezen lijkt een “veilige” insteek voor 
opvoedingsondersteuning in het 
algemeen) 



Ideologie & maatschappelijke 
meerwaarde van het zorgproject

Sensibilisatie rond huiswerk en 
leervoorwaarden thuis.
Gezellig Samen Beter Lezen betekent ook : 
minder kwetsbaar voor schoolachterstand en 
de eventueel hieruit volgende drop-out.
Gezellig Samen Beter Lezen betekent ook : 
samen beter participeren in de maatschappij, 
samen beter geïnformeerd zijn. “Samen meer 
leesplezier” creëert verbondenheid en 
motiveert tot samen ontsluiten van kennis en 
cultuur.



Doelen op termijn

Op korte termijn : kinderen maken 
samen met hun ouders een leesstap 
vooruit (leestechniek, -strategie, -
begrip, -motivatie).
Op lange termijn : multiplicatoreffecten 
door doorstroming van de ervaringen 
naar de verschillende  partners in 
onderwijs.



Methode van de 
oudergroepen 

Paired/duolog Reading
Zowel voor de tutee (wie begeleid wordt) als 
de tutor (de begeleider) sterke leereffecten : 
• b.v. meer zelfvertrouwen, 
• b.v. vloeiender lezen, 
• b.v. meer gebruik van context, 
• b.v. betere leesaccuratesse.

Bonussen voor het gezinssysteem
• “Verbondenheidsbonus”
• “Opvoedings-intervisie”



Doelgroep van het 
zorgproject

Kinderen en hun ouders.
Leeftijd van de kinderen : 1° & 2° graad BaO.
Leesniveau: de kinderen min. AVI 2 . De ouders zelf lezen 
(minstens net iets) beter dan hun kind. 
Indirect 
• Via de ouders
• Via de opleiding van ouderbegeleiders (schoolse 

zorgverstrekkers, CLB-begeleiders) en lerarenbegeleiders
Nederlands.
De ouders : wijk Brugse Poort in Gent
Multiplicatoreffect in Oost-Vlaanderen :
• Via school-en-CLB-teams van de Oost-Vlaamse CLB’s
• Via het Klankbord.



Multiplicatie en verderzettingvan
het zorgproject

3 Oost-Vlaamse PVOC-Intervisiegroepen
L&S
Klankbord : Oost-Vlaamse netwerkpartners 
rond zorg ?
Vraag naar verderzetting :
• Sommige leesbegeleiders vragen een tweede 

cyclus.
• Wat in de derde graad BaO ?

…



Kosten van het 
zorgproject

Personele kosten & zorguren
De school & het CLB
• Selectie & recrutering van kinderen en ouders.
• Communicatie naar de terreinpartners.
• Begeleiden van de oudergroep : na de ontwikkeling, 1u 

voorbereiding en nazorg/1u sessie.
De PVOC
• De ontwikkelingskosten.
• De multiplicatie.
• Communicatie naar de netwerkpartners.
• Begeleiden van de oudergroep : na de ontwikkeling, 1u 

voorbereiding en nazorg per 1u sessie oudergroep.
De materiële kosten : KBS – Postfondsprijs 2003.



Meer info ?

Contactpersoon voor dit project:

Tom Walgraeve, directeur

tom.walgraeve@vclbmeetjesland.be

mailto:tom.walgraeve@vclbmeetjesland.be
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