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1 Beschrijving van het project:
Met de stroom mee … een taalbad voor 1B-leerlingen
1.1

Inhoud

Reeds geruime tijd duikt elk schooljaar eenzelfde probleem op in de verschillende klassen van 1B: het
leesniveau van de leerlingen is zeer verschillend. Bovendien is het zeer moeilijk om voor die
leerlingen aan leesbevordering te werken. Het blijft zoeken naar boeken op hun niveau met een
aangepaste inhoud.
Een rondvraag binnen de verschillende scholen van de scholengemeenschap wees uit dat elke school
vergelijkbare moeilijkheden ondervond.
Een eerste probleem is de hoeveelheid geschikt materiaal. De boeken die op de markt zijn voor die
leeftijdsgroep zijn meestal niet bruikbaar omdat ze voor leerlingen uit 1B doorgaans te moeilijk zijn.
Wanneer men op zoek gaat naar boeken van een eenvoudiger niveau, dan komt men vaak terecht bij
verhalen waar de thema’s niet meer aansluiten bij hun leefwereld en veelal als kinderachtig worden
ervaren.
Een tweede vaststelling is het feit dat lezen voor veel van die leerlingen iets is wat zich beperkt tot de
lessen op school. Veel van deze jongeren worden opgevoed in een omgeving waar boeken geen
prominente plaats in bekleden. De drempel om spontaan te lezen of een boek bij de bibliotheek te
ontlenen is groot. Wanneer deze jongeren door taalleerkrachten extra worden opgevolgd en
gestimuleerd aanzien zij dit in eerste instantie als een straf in plaats van een extra kans.
Met het project willen we proberen aan beide verzuchtingen te verhelpen. Elke klas zal een eigen
boek maken. Het is de bedoeling dat ze een boek schrijven voor hun leeftijdsgenoten. Dit zal
gebeuren onder begeleiding van een jeugdauteur. Zij moeten hierin vooral het creatieve brein zijn en
de verhaallijn bedenken, deze aanvullen met concrete elementen, een bepaalde sfeer voor het boek
bedenken. Zij moeten het ruwe materiaal aanreiken dat door de auteur in een definitieve vorm kan
gegoten worden. Deze verhalen worden in een volgende workshop van illustraties voorzien. Daarna
worden de verschillende verhalen (één per klasgroep) gedrukt of geprint. Elke leerling krijgt een
eigen exemplaar van het boek waaraan hij of zij heeft meegewerkt. Bovendien wordt voor elke klas
1B enkele exemplaren voorzien van elk boek dat door de verschillende klassen werd bedacht. Op die
manier is er niet alleen de blijvende herinnering aan het project, maar beschikt elke school over een
aantal boekjes waarmee ze ook de volgende jaren aan de slag kunnen (hoekenwerk, klassikaal lezen,
…). Het kan tevens de aanzet zijn voor de aanleg van een ruimere klasbibliotheek.
Naast het ontwikkelen van de boekjes willen we ook drempelverlagend werken. We willen hun
interesse voor boeken, voor lezen aanwakkeren. Daarom willen we in de loop van het schooljaar ook
door educatieve workshops ( 4 lesuren = een halve dag) hun nieuwsgierigheid prikkelen, hen laten
aanvoelen dat lezen een verrijkende en vooral plezante ervaring is. Het is een noodzakelijke
voorwaarde om het vorige waar te maken. Het is noodzakelijk om hen op een aangename manier
onder te dompelen in de wereld van het boek en hen zo te motiveren om mee te werken aan hun
boek. Dit gebeurt in een bijkomende workshop. Hierbij hebben ze de keuze tussen een workshop
rond lezen en voorlezen of wel een educatieve workshop in de plaatselijke bibliotheek. Deze kan
eventueel kaderen in het algemene thema van de jeugdboekenweek . Bij deze workshop werken ze
niet alleen aan het vooropgestelde thema, maar worden ze vertrouwd gemaakt met het aanbod en
de werking van de bibliotheek in hun buurt.

1.2
1.2.1

Doelstellingen
Voor de leerlingen

Hun interesse voor taal prikkelen vanuit hun beeldcultuur (o.a. door de illustraties bij hun boek)
De interesse voor taal bij leerlingen van 1B verhogen. Doorheen de verschillende activiteiten
worden de leerlingen als het ware in een taalbad ondergedompeld. We hopen hen op deze manier
kennis te laten maken met een andere vorm van cultuur naast de snelle beeldcultuur waarin ze
opgroeien.
Door reeds vanaf het eerste jaar extra aandacht te besteden aan taal en lezen willen we
drempelverlagend werken. Lezen en cultuur in het algemeen is niet elitair. Een bibliotheek is een
open huis. We hopen doorheen deze activiteiten hun interesse voor taal te kunnen aanwakkeren en
hen hierdoor aan te zetten tot (meer) lezen. Dit kan voor de leerlingen een stap zijn in het verhelpen
van een eventuele taalachterstand. Deze taalachterstand is tevens een van de belangrijke redenen
waarom er bij deze leerlingen vrij veel ongekwalificeerde uitstroom is.
1.2.2

Voor de huidige en toekomstige klassen 1B

Ontwikkelen van een bibliotheek in elke klas 1B van de scholengemeenschap. Elke klas zal dan
beschikken over een aantal exemplaren van minstens een tiental verschillende boeken die ze zelf
hebben geschreven. Vanuit de andere workshops zal een keuze gemaakt worden om dit verder uit te
breiden.
1.2.3

Voor de leerkrachten

Coaching van de leerkrachten Nederlands uit 1B. Dit zal gebeuren door een workshop ‘creatief
schrijven’ onder begeleiding van een auteur.
Ontwikkelen van lesmappen waardoor dit project kan worden verder gezet in de komende jaren

1.3

Doelgroep

Leerlingen van het eerste jaar BSO van de SG Stroming
Leerkrachten Nederlands eerste jaar/eerste graad BSO van de SG Stroming

1.4

Concrete uitvoering en stappenplan

De uitvoering van dit project verloopt per klas. Er zijn 13 1B-klassen.
Er wordt een externe projectbegeleider aangetrokken en een jeugdauteur. Ze verzorgen de
workshops en laten de leerlingen onder begeleiding verschillende boekjes creëren.
Het project zal gedurende het hele schooljaar 2010-2011 lopen.
Leerkrachten Nederlands volgen een workshop ‘creatief schrijven’ (oktober 2010)
Elke klas doorloopt met een begeleider en de leerkracht de workshops ‘Schrijven’ en ‘Illustreren’.
Daarnaast kiezen ze ofwel de workshop ‘Voorlezen’ of ‘Bibliotheek’.
Aan elke workshop is een creatieve taak of opdracht gekoppeld:
Workshop ‘Voorlezen’ (keuzeworkshop, opstart november 2010)
Workshop ‘Schrijven’ ( 13 keer, opstart december 2010)
Workshop ‘Illustreren’ (13 keer, opstart februari 2011)
Workshop ‘Bibliotheek’ (keuzeworkshop, opstart maart 2011)

Het project werd ontwikkeld door de leerkrachten Nederlands in overleg met de projectbegeleider.
De leerkrachten zullen dit project ook verder in de toekomst doorgeven aan de volgende generatie
1B-leerlingen.
De projectbegeleider zal werkmappen maken van de verschillende workshops en voorzien in
aangepaste literatuurlijsten voor de doelgroep.
De leerkrachten vormen de stuurgroep. Ze komen samen om de inhoud van de workshops en de
resultaten te bespreken, te evalueren en eventueel bij te sturen.
Ze geven ook de ideeën aan voor de inhoud van het slotmoment dat gezamenlijk met de
projectbegeleider uitgewerkt wordt.
De dagelijkse leiding is in handen van de werkgroep met de projectbegeleider, de pedagogische
stafmedewerker en een aantal leerkrachten.
Ze zijn verantwoordelijk voor de concrete uitwerking van het project.

Stappenplan:
2010-2011
Voorlezen
Schrijven
Illustreren
Bibliotheek

Sept.

Stuurgroep
x vergadermoment

Okt.

x

Nov.

Dec.

x

Jan.

Febr.

Mrt

x

April

Mei

Juni

x

De workshops over eenzelfde thema gaan voor alle klassen door in één maand. Een workshop duurt
een halve dag.
De workshops voorlezen, illustreren en bibliotheek worden geleid door projectbegeleider.
De workshop schrijven wordt geleid door de jeugdauteur. Hij ‘schrijft’ de uiteindelijke boekjes aan de
hand van de verhalen van de leerlingen.

1.5

Begeleiding

Voor de begeleiding zal beroep worden gedaan op externen.
Jeugdauteur: Daniel Billiet
° Gent 1950
Dichter, schrijver en docent creatief schrijven
Promotor van de jeugdpoëzie in Vlaanderen
Zie ook: www.villakakelbont.be of www.stichtinglezen.be voor bibliografie
Projectbegeleider: Sabine Hoosemans
° Gent 1963
Licentiate Kunstgeschiedenis, jeugdbibliothecaris en zelfstandig leespromotor ‘De Leesmeermin’
Zie ook: www.deleesmeermin.be en ‘Klasse voor leerkrachten – maart 2010’

2

Verwachte resultaten, evaluatiemethode

Ontwikkelen van een kleine klasbibliotheek (13 verschillende titels, 13 exemplaren per boekje) voor
elke klas 1B. Op deze manier is het mogelijk om klassikaal rond één boek te werken. Elke klas zal
daar een aantal bestaande boeken naar keuze aan toevoegen.
Taalbevordering bij leerlingen
Hiervoor wordt een interesselijst opgemaakt. Deze lijst laten we invullen bij het begin en einde van
het schooljaar. Hierin wordt gekeken naar wanneer ze lezen, wat ze lezen, hoeveel ze lezen,…

3
3.1

Inhoud project

Over voeling krijgen met boeken…
‘Boeken zijn stom, lezen is saai, vervelend,moeilijk …’
Of misschien toch niet?

3.2

Workshop 1: Omtrent voorlezen

3.2.1

Projectopdracht 1: Voorleesboek van het jaar

3.2.2

Projectopdracht 2: Voorlezen in de kleuterklas

3.3

Workshop 2
•

Elke klas bedenkt tijdens de workshop onder begeleiding van schrijver Daniel Billiet een eigen
verhaal. Er wordt een scenario opgesteld en elke leerling schrijft een proefdrukje van een
eigen hoofdstuk.

•

Naderhand wordt op basis van het voorafgaande door Daniel Billiet elk verhaal uitgeschreven
tot een volwaardig boek

•

12 klassen. 12 verhalen. 12 boekjes

3.4

Workshop 3
•

Bij elk verhaal worden o.l.v. De Leesmeermin en de leerkrachten P.O. illustraties gemaakt
door de leerlingen.

•

De 12 boekjes worden uitgegeven in eigen beheer en gedrukt door Glorieux Oostakker.

•

Elke leerling maakt onder begeleiding van de leerkracht T.O. een houten boekenbox voor de
12 boekjes = mini - bibliotheek op 1B maat

•

Educatieve workshop in de plaatselijke bibliotheek

•

Een speelse zoektocht doorheen het aanbod van de bib

3.4.1

Illustratieworkshop

3.4.2

houten boekenbox

vakoverschrijdend project met het vak Techniek

3.5
3.5.1

Workshop 4
Educatieve opdracht en zoektocht in de bibliotheekThema: MOORD IN DE BIB

Kinderen leren lezen.
Maar om een of andere reden wordt het lezen van boeken
voor sommige kinderen geen gewoonte.
De weg naar de bib is dan ook een weg vol obstakels.
Gelukkig was er dit jaar een echte Leesmeermin die zich
samen met haar prins ontfermde over deze jongeren.
Enkele keren kwamen ze op bezoek in de bib.
Eerst voor een introductie,
dan om voor te lezen
en ten slotte voor het spelen van een moordspel.
Alle hoekjes en gaatjes van de bib werden verkend.
Zodoende zijn er dit jaar alvast enkele obstakels overwonnen.
De jongeren ontdekten een schat aan informatie
en een schat aan verhalen.
Binnenkort kunnen ze hun eigen verhalen komen lezen in de bib.
Wij kijken er alvast naar uit!
Lang leve de Leesmeermin en haar prins!
Madelief Van Den Steen
Bibliotheek Lochristi

3.6

Tussentijdse opdrachten

= rode draad van het verhaal
•

Lesmap voor de leerkrachten

•

Projectopdrachten

•

Vrije opdrachten

•

Projectdagboek (filmpje)

•

Reuzenboek: Kruip eens in een boek

•

De Boekenbox

3.6.1

Een uittreksel uit de lesmap

A) Tussentijdse opdrachten aansluitend op de workshop
1) Projectopdracht 1: Voorleesboek van het jaar
Tijdens de workshop maakt elke leerling een keuze uit een boekenpakket van ruim 100
boeken. Zij kiezen daaruit:
- een boek dat ze leuk vinden en misschien wel graag zouden lezen
- een boek dat er visueel mooi en aantrekkelijk uitziet of hun verwondering wekt
- een boek dat ze verschrikkelijk vinden. Hier begin ik niet aan!
We gaan dan aan de slag met die boeken.
Na afloop moet de klas uit de gekozen ‘leuke’ boeken, één boek kiezen waarmee in
klassikaal verband verder gewerkt wordt tot eind januari.
Omschrijving van de opdracht:
Doel is het boek volledig of gedeeltelijk (voor) te lezen aan de klas.
Daar is uiteraard niet altijd ruimte voor en dat brengt misschien wat consequenties met zich
mee.
Bovendien: afhankelijk van het boek dat ze gekozen hebben, wellicht taaltechnisch ook te
moeilijk voor de leerlingen om zelfstandig te lezen. Let wel: Het leesniveau bij voorlezen
mag wel wat hoger liggen dan het eigen leesniveau.
Het blijft immers moeilijk om een geschikt boek te vinden dat enerzijds inspeelt op een voor
hen haalbaar leesniveau én toch focust op hun leefwereld, die een stap verder in de
ontwikkeling staat en op en top puberaal is.
Makkelijk Lezen boeken bieden een uitweg, maar zijn in dit geval, doorgaans als gevolg van
het technisch lezen aspect met korte zinnen en eenvoudige woordenschat, dan weer geen
aangename ‘voorleesboeken’.

Een aantal suggesties om hier een mouw aan te passen.
- Afhankelijk van de frequentie waarmee je een voorleesmoment kan inlassen, kan je het
boek inderdaad helemaal voorlezen. Je hebt ongeveer de tijd tot eind januari, al is een

-

-

lange spreiding niet echt bevorderlijk voor het aandachtig volgen van de verhaallijn.
Binnen die optiek kan je beter, nadat je het boek zelf doorgenomen hebt, het verhaal
inkorten en bepaalde hoofdstukken overslaan. Nog beter is het om enkele hoofdstukken
samen te vatten en kort te vertellen, en dit dan af te wisselen met het voorlezen van
fragmenten die je heel frapperend vindt of die absoluut de spanning erin houden. Zo
kan de tijd die je aan het verhaal moet spenderen drastisch ingekort worden.
Is het boek verfilmd, dan kan je er ook voor kiezen om voor te lezen tot op een bepaald
punt in het boek en het vervolg kenbaar te maken via het bekijken van de film.
Ook dan is het aangewezen om vooraf zowel boek en film door te nemen.

Tip: Lees niet altijd letterlijk voor wat er staat. Oefen vooraf de fragmenten die je wil
voorlezen en vertaal die zo nodig in eigen woorden zodat het vlotter gaat klinken.

Ga je ervan uit dat jouw leerlingen toch iets meer aankunnen ( hierbij is uiteraard het
leesniveau van het gekozen boek bepalend), dan kan je opteren voor bijv. een mengvorm
van voorlezen in de klas, klassikaal lezen en zelf (gedeeltelijk) thuis lezen en vertellen.
- Laat in een beurtrol elke leerling thuis één hoofdstuk (maak een kopie) lezen en daarna
met eigen woorden vertellen aan de klas. Je kan dan zo’n paar vertelmomenten aan
mekaar rijgen, waardoor je de draad van het verhaal niet kwijtraakt. Maak het op zo’n
moment vooral gezellig en doe dit niet terwijl iedereen achter zijn bank zit, maar losjes
in een kring of in een zithoek.
- Hou het vooral gemoedelijk en schilder dit niet af als een leestest, maar als leesplezier!
Een verfilmd boek?
Vaak is het boek beter dan de film. Voor sommigen is het net omgekeerd. Een heel
subjectief gegeven.
Bekijk na het afronden van het verhaal samen met de klas ook de film.
Verkrijgbaar op dvd in videotheek of bibliotheek.
Nadien kan je een boeiende babbel opzetten waarbij de vergelijking tussen film en boek als
uitgangspunt dient.
Stel enkele vragen op om het gesprek op gang te zetten.
- Wat vond je beter: boek of film?
- Zijn de personages goed gecast of zagen ze er in jouw hoofd anders uit?
- Wie is je favoriete personage en waarom?
- Zijn er opvallende verschillen tussen het verhaal en het scenario? Kan je er enkele
opnoemen?
- …
Uiteraard is het de bedoeling dat deze opdracht zijn weerslag kent in het projectdagboek.
Liefst een beetje gespreid, eerder dan een loodzware opdracht als het boek uit is.
(zie dagboekopdrachten)
Bijlage:
Interview met Anthony Horowitz – Weekend Knack 18 augustus 2010:
“Elk boek dat een kind aan het lezen krijgt is een goed boek”

3.6.2

Projectdagboek

Als een rode draad doorheen het schooljaar houden de leerlingen een dagboek bij van het project.
Ook hier ligt de nadruk eerder op visuele en creatieve vormgeving, eerder dan uitsluitend taal.
Er werd aan de leerlingen gevraagd om de voorkaft van het dagboek creatief te versieren in het
thema van het project: boeken, lezen, kruip eens in een boek.
In sommige scholen werd de leerkracht P.O ook hiervoor aangesproken. Anderen verkiezen om de
leerlingen op eigen initiatief te laten werken.
Ik heb op elke school een pakketje fondscatalogi achtergelaten, die misschien bruikbaar zijn om het
dagboek een boekerig accent te geven, zowel aan binnen – als buitenkant.
Het zou fijn zijn als u tijdens de les P.O af en toe eens een oogje werpt op de inhoud, want de
mooiste dagboeken krijgen een plaats op de eindtentoonstelling.

2) Dagboekopdrachten 1ste workshop
Doel van de dagboeken is een persoonlijk verslag van elke leerling over het project. De
dagboeken krijgen een plaats op de eindtentoonstelling begin mei 2011.
De opdrachten staan in volgorde van het project. Dat betekent niet dat je bij de uitvoering
deze volgorde dient aan te houden.
Bepaal zelf het tempo en de intensiteit van de opdrachten, naargelang de capaciteiten en
het niveau van je klas. Hoe klein ook, elke bijdrage voor het dagboek is welkom. Laat gerust
elke leerling werken naar zijn eigen interesse en kunnen.
Sommige opdrachten worden tijdens de workshop behandeld en vinden meteen hun
weerslag in het dagboek en vragen geen bijkomende inzet meer.
Leg de nadruk op creativiteit en het visuele, eerder dan op heel veel schrijven.
Schakel waar wenselijk o.a. de leerkracht P.O. in.
Ik voorzie voor elke klas enkele fondscatalogi en boekenfolders. Daarin vind je kleine
boekcovers, foto’s van schrijvers en tekenaars of foto’s die met lezen te maken hebben. Je
kan die vrijblijvend gebruiken om de dagboeken in stijl aan te kleden en op te fleuren. Al zijn
eigen tekeningen , slogans, icoontjes… even welkom. Je kan ook naar de bib of de

plaatselijke boekhandel toestappen en in het kader van het project folders vragen.
Een leuk initiatief voor wie zin of tijd heeft, is een fotoreportage (wedstrijd) met als thema
mensen die lezen. (vakoverschrijdend?). Geslaagde foto’s kunnen een plaats krijgen op de
eindtentoonstelling.
De opdrachten:
1) Ontwerp een cover voor je dagboek met als thema ‘kruip eens in een boek, of iets rond
boeken, lezen, schrijven, … in het algemeen.
Visueel aantrekkelijk en origineel.
2) Titelpagina: naam + klas + titel: met de stroom mee
3) Iets om te lezen: Omschrijving: Elke leerling brengt iets mee om te ‘lezen’! Ik heb niet
gezegd: Breng een boek mee! Sta er even bij stil, wat je allemaal kan lezen. Het mag
gerust iets ongewoons zijn.
Wat had jij meegebracht? Maak een lijstje van allerlei dingen die je kan ‘lezen’.
4) Jouw leesprofiel
Tijdens de workshop vult elke leerling een vragenlijst in over boeken en over hun
leesgedrag. Op basis van dit profiel, wordt per klas later op het schooljaar een
‘Leesdoos’ samengesteld. Daarin zal voor elke leerling 1 boekje op maat zitten dat ze
‘zelf’ gaan lezen met bijbehorende opdracht. Dit onderdeel krijgt pas in het 2de trimester
meer vorm en een weerslag in het dagboek.
5) 100 boeken : kies daaruit tijdens de workshop
- een boek dat je leuk vindt en misschien wel graag zou willen lezen
- een boek dat er visueel mooi en aantrekkelijk uitziet of je ongewoon vindt
- een boek dat je verschrikkelijk vindt. Hier begin ik niet aan!
En vertel waarom.
De voorgedrukte invulformulieren van de workshop, krijgen een plaats in het dagboek.
6) Het voorleesboek van het jaar
 Laat de leerlingen op internet informatie zoeken over: het boek, de schrijver, (de
film), de illustrator. Kan dit niet thuis, voorzie dan een moment op school om die
opdracht te maken.
 Laat hen een nieuwe titel voor het boek bedenken.
 Laat hen al dan niet in functie van die nieuwe titel een andere cover ontwerpen die
zij beter bij het boek vinden passen.
 Zeker doen: Geef je eigen mening!
Wat vond je van het verhaal (de film)? Wie is je favoriete personage ? …
 Maak een eenvoudig vragenlijstje op basis van het boek om hen op weg te zetten,
desnoods met invulformulier.
7) Voorlezen in de kleuterklas
Maak een kort verslag over deze activiteit. Welk boekje heb je gekozen om voor te lezen
(titel, schrijver, thema, tekeningen…)
Vond je het fijn om voor te lezen aan de kleintjes? Moeilijk, inspannend, leuk, …
En een foto erbij misschien?

3.6.3

Het reuzenboek

Kruip eens in een boek! : de rode draad van het project, maar ook letterlijk.
Opdracht: Ontwerp met de klas (i.s.m. de bevoegde vakleerkrachten en/of een ouder van een
leerling) een levensgroot boek.
Voorwaarden:
- De vorm en de aankleding van het boek mag de verbeelding te buiten gaan. Alle
materialen zijn bruikbaar: papier, karton, stof, leder, plastic, metaal, afbraak –of
recyclagematerialen (denk maar: een boek met een venster in de kaft). Of gebruik licht,
beeld, geluid aan de binnenzijde(denk maar aan een koelkast die opengaat). Enzovoort.
- Het boek moet open –en dicht kunnen
- Er moet 1 (volwassen) persoon in kunnen plaatsnemen
- De boekenbox moet een plaats krijgen binnenin het boek
- Opgelet: De binnenwanden van het boek zullen deels aangekleed worden met een
visueel verslag (woord, beeld, …) van het project doorheen het schooljaar. M.a.w. alsof je
een (dag)boek openslaat en kan beginnen lezen. Dit laatste gedeelte valt onder de
verantwoordelijkheid van de projectcoördinator.
De boeken zullen, samen met de presentatie van de boekenboxen aangewend worden om een
toonmoment in te vullen

3.7
3.7.1

Getuigenissen leerlingen
1B Sint Franciscus Doornzele

"Ik vond vooral de eerste workshop 'lezen' met Sabine leuk. Ze bracht heel veel soorten boeken mee;
ik wist niet waar eerst te kijken!" (Jelle)
"Het maken van de boekenbox vond ik heel moeilijk. Ik heb me dan ook flink bezeerd. Als ik nu het
eindresultaat bekijk, ben ik wel fier op wat ik ervan gemaakt heb!" (Doush)
"Toen Daniël naar school kwam om samen met ons een verhaal te schrijven, heb ik ontzettend
moeten lachen. Hij is grappig en heeft heel veel fantasie. Na twee lesuren hadden we eigenlijk al een
idee voor een verhaal." (Lola)
"Ik vond het niet leuk die oude kast te moeten gladschuren. De verf bezorgde mij letterlijk hoofdpijn
en we moesten de laatste week nog keihard werken om ze af te krijgen. Het werd veel te druk!"
(Florent)

3.7.2

2BVL Sint Franciscus Doornzele

Ik vond het leuk om met zo'n grote groep aan een boek te schrijven. Ik heb er ook van genoten om
voor te lezen bij de kleutertjes. Al die blije gezichtjes bij het voorlezen gaf me een fijn gevoel.
(Maria Eduarda Prates Serpa)
Ik vond het spel in de bibliotheek plezant, het was eens een origineel bezoek aan de bib.
(Yinse Van Der Syp)
Het was super om zelf een een verhaal te verzinnen en hiervoor onze eigen fantasieën te mogen
gebruiken. (Nena Uyttendaele)
3.7.3

Edugo Campus De Brug Oostakker

Ik vond het heel leuk dat we een eigen verhaal mochten maken en dat het in een echt boek werd
gestoken.
Het was ook leuk dat we boeken mochten kiezen en een top 3 moesten samenstellen.
We moesten prenten zoeken die in ons verhaal zouden passen. Die werden de illustraties in ons
boek. (Diëgo De Keyzer 1B41)
Ik vond het leesproject: “Met de stroom mee” een leuk project.
Ons eigen boek is een tof verhaal. Ik hoop dat anderen het lezen en dat ze het een goed verhaal
vinden.
Er waren veel wijze momenten.( Lucas Berkane 1B41)
Toen de klastitularis zei dat we een leesproject zouden doen, dacht ik eerst: pppfff, maar na verloop
van tijd was het wel tof. We hebben zelfs ons eigen boekje geschreven.
We hebben ook voorgelezen bij de kleuters.
Wij vonden het tof! (Tibo Bekaert 1B41)

Ik vond het leuk dat we zelf ons boek mochten uitvinden.
Bij de kleuters lezen vond ik plezant. De kleuters werkten goed mee. Eén kleuter was een beetje boos
en zei alleen: “Neen.”
Wat ik niet zo leuk vond bij het illustreren van ons boek, was dat we onze tekeningen niet zelf
mochten maken. (Jens De Leu 1B41)
Ik vond het leesproject “Met de stroom mee” leuk, want we mochten naar de bib en daar mochten
we een spelletje spelen.
De klastitularis heeft een boek voorgelezen. De titel was “De wraak van de Mummie” door Patrick
Lagrou. Het boek was spannend omdat er veel actie in zat.
We hebben geleerd dat boeken niet altijd saai zijn.( Jarne De Coeyer 1B41)
Er kwam een mevrouw langs met allemaal boeken.
Een paar weken later kwam ze weer met een schrijver om een boek te schrijven.
We mochten gaan voorlezen bij de kleuters. (Aäron Ingels 1B41)
Ik vond goed dat we een verhaal geschreven hebben. Ons verhaal was heel tof.
Ik vond ook goed dat wij foto’s geknipt en geplakt hebben. (Arif Arif 1B41)
Ik vond het leesproject leuk, maar soms was het vervelend.
Bij de kleuters vond ik het niet echt leuk omdat sommige kleuters niet wilden luisteren.
Al het overige vond ik heel leuk. (Berk Toplar 1B41)
Ik vond het schrijven van ons boek het leukst.
Het boek heet “De Derde Wereldoorlog” en we hebben tekeningen gemaakt met allemaal foto’s.
(Brandon De Wilde 1B41)
Ik vond het leuk in het begin toen we de 3 boeken mochten kiezen.
Bij de kleuters vond ik het iets minder.
Op het einde met die tekeningen en de chokotoff en ook in de bib was het tof.
(Axel Coene 1B42)
Ik vond het idee van de chokotoff leuk. Wij moesten tekenen en wij kregen ook een chokotoff.
Ik vond de bib leuk omdat wij daar een spelletje gespeeld hebben en we zochten.
Ik vond het minder leuk toen een jongen van de klas raar deed. Ik weet niet wat met hem gebeurde,
maar het was niet leuk. (Leonardo Everaert 1B42)
Het was heel leuk om voor te lezen bij de kleuters. Ze waren heel braaf en stil. Ik heb hen laten doen.
Er was bijvoorbeeld een konijn in het verhaal. Toen ging ik rechtop staan en deed een konijn na. De
kleuters deden mee en maakten plezier. Als ik zei: “Stop!” hebben ze altijd geluisterd. Ik zei , voor ik
begon: “Als jullie flink zijn en rustig luisteren, doen we op het einde een dansje.” Ze gingen ermee
akkoord. Ik zou het nog eens willen doen als het mocht. (Romario Boone 1B42)
Ik vond lezen bij de kleuters heel leuk, omdat ze aandachtig luisterden.
Ik vond een boek schrijven met de klas leuk, want we deden het samen met heel de klas en we
mochten onze eigen ideeën zeggen. (Kevin Saey 1B42)
Ik zat nog niet in deze klas toen het leesproject begon, maar ik heb horen zeggen van mijn maten dat
het heel leuk was.
Ik heb enkel een voorblaadje gemaakt voor ons boek. Er moest op staan: De winnaar is 1B42. Er
werden heel veel wikkels van chokotoffs opgeplakt. (Dilano De Veirman)

Ik vond het leesproject heel leuk.
Het leukste vond ik: zelf een verhaal schrijven, omdat we onze fantasie mochten gebruiken en
mochten brainstormen.
Ik vond het voorlezen aan de kleuters keitof. Ik mocht voor mijn nichtje voorlezen en dat was super.
Het hele project was super tof en leuk. Ik zou het volgend schooljaar nog eens willen doen.
(Gilles Bogaert 1B42)
We hebben met onze klas een leuk boek gemaakt. Ik was Bond en ik bleef als laatste over. Dat vond
ik super super leuk.
We zijn naar de bib geweest en dat vond ik saai. Daarom werd ik vervelend.
(Daciano Bleys 1B42)
Ik heb niet alles van het project meegedaan.
Ik vond het bezoek aan de bib het leukst. Ik vond het een goed idee dat we een spelletje speelden in
de vbib.
Het tekenen vond ik niet leuk omdat ik niet graag teken.
(Jordy Verniers 1B42)
We waren naar de kleuters gegaan om voor te lezen. Ze vonden het spannend en ze luisterden
aandachtig. Dat was leuk. (Devon Plasmans 1B42)
Ik vond het niet leuk om bij de kleuters voor te lezen omdat niet iedereen oplette.
Voor de rest vond ik het leuk.
Ik heb me geamuseerd. (Thomas Hindyrickx 1B42)
Ik vond het superleuk dat we een boek mochten maken. We moesten elk hoofdstuk verzinnen dat bij
een vorig hoofdstuk moest passen.
Ik vond het leuk dat we in de bib een soort van zoektocht mochten houden.
Ik vond het niet zo leuk om voor te lezen bij de kleuters omdat ze niet luisterden en gewoon
rondkeken als we aan het lezen waren.
(Quinten Boone 1B42)
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4.1

CV Sabine Hoosemans en Daniel Billiet

Sabine Hoosemans

° Gent 1963
Licentiate Kunstgeschiedenis, gewezen jeugdbibliothecaris en zelfstandig leespromotor ‘De
Leesmeermin’
www.deleesmeermin.be
Zie ook: ‘Klasse voor leerkrachten – maart 2010’, ‘KlasCement: De lat hoog voor talen’
Hallo, ik ben Sabine, ook wel De Leesmeermin.
Nee, ik heb geen vissenstaart. Al ben ik een waterkind en is mijn sterrenbeeld kreeft. Waar ik ook
vertoef, te land of te water, … als er maar boeken in de buurt zijn!
In het eerste leerjaar ontdekte ik dat lettertjes een wondere wereld in zich droegen. Sindsdien
verslind ik boeken. Ik lijk wel een beetje op Matilda uit het boek van Roald Dahl.
Ik zit, ik lig, ik hang, ik wandel rond met boeken. Ik streel ze, ik koester ze, ik verzamel ze. Mijn huis
lijkt wel een bibliotheek.
Maar er is nog iets. Mijn handen willen nooit stilzitten. Ze kriebelen altijd om aan de slag te gaan:
knippen, plakken, tekenen, versieren, voelen, schikken,… en mooie, leuke, grappige dingen maken.
Ook en vooral met en over verhalen.
Ik heb meer dan meer dan 15 jaar in een bibliotheek gewerkt, vooral met kinderen. Ik maakte hen
graag warm voor verhalen, maar vind het ook belangrijk dat ze creatief leren denken en handelen.
Uit mijn jarenlange ervaring en vooral passie groeide de idee om nog meer kwaliteit en intensiteit en
diepgang te bieden, met ‘De Leesmeermin’ als resultaat.
Mijn slogan is: leesbevordering ‘op maat’
Omdat lezen belangrijk is, van jongs af aan. Omdat elk kind recht heeft op die wondere wereld achter
het boek.

4.2

Daniel Billiet

° Gent 1950
Dichter, schrijver en docent creatief schrijven
Promotor van de jeugdpoëzie in Vlaanderen
Daniel Billiet was leraar Nederlands en Engels in het secundair onderwijs en is docent creatief
schrijven. Hij werd een tijdlang klasvrij gemaakt om nieuwe technieken te bedenken voor het
brengen van poëzie in de klas. Als auteur is Billiet in de eerste plaats dichter, al schreef hij ook een
aantal jeugdverhalen. Centraal in zijn werk staan sociaal engagement, met onderwerpen als derde
wereld, ontwikkelingshulp, oorlog en milieuvervuiling, en typische pubergevoelens als verliefdheid,
angst, eenzaamheid en onzekerheid. Zijn nieuwsgierige instelling weerspiegelt zich in zijn vele
buitenlandse reizen; zo woonde hij een jaar in Namibië en Zuid-Afrika.
Enkele gedichtenbundels:
1999 – Moenie worry nie
2006 – Wat van de liefde niet gezegd kan worden
2008 – Alles gaat voorbij, maar niets gaat over
Zie ook: www.villakakelbont.be of www.stichtinglezen.be voor bibliografie
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5.1

De covers

5.2

Enkele uittreksels uit de verhalen

5.2.1

De boekjes

Uit: Achtervolgd door de liefde – Sint-Franciscus Doornzele

‘Hey! Handen omhoog, manneke!’
Aidan kan niet zien wie daar roept.
Hij schreeuwt terug:
‘Kijk dan vent! Mijn handen zijn omhoog!’
Het volgende ogenblik kijkt hij pal in de loop van een revolver.
In nauwelijks een half uur tijd is Aidan getuige van een overval in het fitnesscentrum én doet hij een
dappere poging om een meisje van de verdrinkingsdood te redden in het aanpalende zwembad.
Wat een dagje!
Als hij eens wist wat hem nog zoal te wachten staat?

5.2.2

Uit: Het dagboek van W.O.III – 1B41 Edugo Campus De Brug

(…) Ik zit nu al maanden met mijn grootouders ondergedoken. We hebben een schuilplaats gevonden
onder de garage van mijn oom. Omdat we mensen zijn. In deze verschrikkelijke oorlog wordt
iedereen vervolgd en tot slaaf gemaakt die geen MENSS is.
Na WO III kwam de schrijver toevallig in het bezit van enkele stukken van dagboeken. Het bleken
losse fragmenten geschreven door jongeren uit dezelfde klas, die allemaal op verschillende plaatsen
ondergedoken waren.
Heeft één van hen WO III overleefd?
5.2.3

Uit: De racers van Modderkom – 1B1 Sint Laurens Zelzate

Hei! Wat denken jullie eigenlijk wel! Modderkom is van ons!’ roept Mike boos.
‘Modderkom is van ie-der-een!’ schreeuwt Ronalda terug en stuift met veel geronk door een plas.
‘Kom uit die roestbak als je durft! roept David boos.
‘Kom me halen als je kan!’ pest Ronalda hem.
Het crossterrein van Modderkom is wat je kan verwachten: een en al modder en autowrakken op 4
wielen. Maar ook the place to be voor Omarovitch & friends. Van hen alleen. Tenminste, dat hadden
ze gedacht.
5.2.4

Uit: Hip Hop met blauwe ogen – 1Ba Visitatie Mariakerke

En toen was de juf P.O. ontploft. ‘Eruit jij! Ik wil je niet meer in mijn lessen! Brutaal nest! Lomp wicht!
Leeghoofd! Geen manieren! WEG!!’ gilde ze met een stem zo luid en zo schril dat de vrouwentongen
op de vensterbanken bijna in twee werden gesneden.
Lotte heeft ADHD. Geen makkie om stil te zitten, en al helemaal niet in de tekenles.
Na de zoveelste aanvaring met Madam Chinese Inkt heeft Lotte alweer een straftaak: appels
tekenen!
Tot haar verbazing wil Bertjeuh, het watje van de school, haar helpen.
Maar wat wil hij in ruil daarvoor van haar?

5.2.5

Uit: Rappen op een Vespa – 1B48 Edugo Campus Lochristi

Hmm bellissimo mia!’ fluistert Benito in haar oor. Hij kust haar in de hals. Dan zoekt zijn mond haar
mond. Maar die vindt hij niet.
Wel een knalharde oorvijg op zijn wang!
Machoboy Benito denkt op zijn nieuwe school meteen zijn gang te kunnen gaan. Met zijn Vespa als
troef. Maar dat is buiten Jessica gerekend.

5.3

Enkele illustraties

5.3.1

Uit: De racers van Modderkom – 1B1 Sint Laurens Zelzate

5.3.2

Uit: Wie houdt van Bad Boy – 1B2 Sint-Laurens Zelzate
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Deelnemende scholen

Scholengemeenschap STROMING



Zelzate Technisch Instituut Sint-Laurens
1B1 en 1B2
Patronagestraat 51
9060 Zelzate
09/345.73.12



Mariakerke Visitatie
1Ba en 1Bb
Zandloperstraat 8
9030 Mariakerke
09/226.76.83



Doornzele Sint-Franciscus
1B en 2BVL
Doornzeledries 55
9940 Doornzele (Evergem)
09/253.70.32



Edugo Lochristi
1B47, 1B48 en 1B49
Dorp-Oost 32
9080 Lochristi
09/355.89.46



Edugo Oostakker
1B41, 1B42, 1B43 en 1B44
Eksaarderijweg 24
9041 Oostakker
09/255.91.13
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Deelnemende bibliotheken

Voor de workshop Bibliotheek waren we te gast in volgende bibliotheken:



Bib Oostakker
Sint-Laurentiuslaan 1
9041 Oostakker
09/251.87.94



Bib Sint-Amandsberg
Halvemaanstraat 92
9040 Sint-Amandsberg
09/229.10.55



Bib Mariakerke
Trekweg 1
9030 Mariakerke
09/227.91.95



Bib Evergem
Spoorwegstraat 12
9940 Evergem
09/253.62.92



Bib Zelzate
Burg. Jos Chalmetlaan 50
9060 Zelzate
09/345.72.59



Bib Lochristi
Koning Boudewijnlaan 6
9080 Lochristi
09/356.60.73

Elk van deze bibliotheken of filialen ontvangt na afloop van het project een boekenbox met de twaalf
verhalen, die kan opgenomen worden in de collectie.
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Affiche project

