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SAMENVATTING GEAVANCEERD 

CREATIEF 



EEN ARENLEZER IS IEMAND DIE ACHTER DE KORENMAAIERS, IN DE TIJD DAT ER NOG MET DE ZEIS WERD 
GEOOGST, AANLIEP EN DE AREN (HALMEN) DIE WAREN GEVALLEN ALSNOG MEENAM. 
LEZEN IS EEN VEROUDERD WOORD VOOR VERZAMELEN 
ARENLEZEN WERD DOOR MINDERJARIGEN GEDAAN, OF DOOR OUDE MENSEN (MEESTAL VROUWEN), 
DIE GEEN KRACHTIG WERK MEER KONDEN LEVEREN. 

Lezen = verzamelen, bijeenbrengen 



Vensters op de wereld 
inter-cultureel 



1. VERBEELDING 
“Lezen is genezen van het letterlijke verstaan” 





Voorlezen aan kinderen bevordert de ontwikkeling van taal (lezen en 
schrijven). Het gezamenlijk lezen helpt kinderen om letters te leren 

herkennen en begrijpen, inzicht te krijgen in structuur (begin, midden, 
eind), grammatica en logica. Ook leren zij klanken te vormen. Door 
identificatie met de personages uit verhalen ontwikkelen ze sociale 

vaardigheden en inzicht in hoe problemen op te lossen of om te gaan met 
stress (copingstrategieën)  

 
Reading aloud to children: the evidence.  
Archives of Disease in Childhood (2008) 

2. VOORLEZEN 



“Stil lezen gebruikt alleen die delen van de hersenen 
die bij het zien worden gebruikt.” 

 VOORLEZEN 



“Sterke (literaire) verhalen en poëzie in het 
bijzonder tonen een duidelijke meerwaarde              in 

de hersenactiviteit.” 

 VOORLEZEN 



http://ingebeeld.be/video/week-van-het-voorlezen 
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3. LEESPLEZIER 
“Lezen is genezen van het letterlijke verstaan” 



Een juist boek voor elke leerling zoeken? 

Leeskaarten helpen vinden. 

Lezen binnen bereik 

      4. RIJK BOEKENAANBOD 

Samenleesgroep in de Zuidpoort in Gent 



5. VERWACHTINGEN &  
ROL VAN DE LEERKRACHT 

“Het verschil ligt bij de manier waarop de leerkracht met de 
leerlingen omgaat. Wat hij van hen verwacht.” 



6. INDIVIDUEEL VERSUS SAMEN 
“Optimaliseren van onderwijstijd” 



7. CULTUUR EVOLUEERT 
“Lezen is genezen van het letterlijke verstaan” 



8. KANSEN I.P.V. PROBLEMEN 
“Waar niets mag mislukken, kan niets nieuws 

ontstaan” 



      Tot slot 



Samen is een kort woord, 
maar je komt er ver mee. 
Verder dan met helemaal alleen, 
ook al is dat veel langer. 
  
Helemaal alleen 
is een laddertje tegen de muur. 
Je hoort het: helemaal alleen. 
En je denkt : ik kom er wel. 
Maar je komt er niet. 
  
Samen, je hoort het ook, veert. 
als een trampoline. 
Je springt er makkelijk mee 
óver het muurtje, 
soms tot in de wolken. 
  
Geert De Kockere 
 
 
 
Uit : Samen over een muurtje 
De Eenhoorn 


