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SCHETS VAN ONS PROJECT

Sinds het schooljaar 2019-2020 wordt op onze school sterk ingezet op het creëren van een
warm leesklimaat. We startten hiervoor ons pilootproject LIST - Lezen IS Tof. Hiervoor werden
tal van acties ondernomen. Een klaslokaal werd volledig omgebouwd tot een aantrekkelijke
schoolbib, met intussen al ruim 3000 boeken voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De jongsten van
onze school hebben wekelijks een vast moment waarin ze met de leerkracht in de bib op zoek
gaan naar een nieuwe ontdekking. De oudsten hebben intussen de routine dat ze spontaan
zelfstandig naar de bib gaan. De leesmomenten zijn voor de ganse school op hetzelfde
moment ingepland, elke dag van 11u15 tot 11u50. Ook ons zorgteam en de directeur maakt op
dit moment tijd vrij om minder sterke lezers te ondersteunen en sterke lezers uit te dagen.

Aanpak

Leesbeleving, leesbegrip en de betrokkenheid van de leerlingen nemen in dit project een
heel belangrijke plaats in. Deze factoren zorgen ervoor dat leerlingen gemotiveerde en
zelfstandige lezers worden. Het integreren van deze aspecten gebeurt onder andere a.d.h.v.
leuke mini-lessen, die tweemaal per week gekoppeld worden aan het voorgelezen deel uit het
boek. Tijdens de mini-les wordt de kinderen op een leuke manier iets bijgebracht. De leerkracht
zorgt er op die manier voor om met volle overtuiging de kinderen warm te maken om te lezen.

Op regelmatige basis worden ouders en grootouders ingeschakeld om wat afwisseling te
brengen in deze momenten en zelf te komen voorlezen. Door de coronamaatregelen is dat op
dit moment fysiek niet toegestaan, maar heel wat creatieve ouders (en zelfs grootouders)
maakten reeds filmpjes van hun voorleesmoment dat in de klas dan afgespeeld wordt. Zo
ontvingen we tijdens de voorleesweek maar liefst 47 videoverhalen van ouders en
grootouders. Ons project loopt in samenwerking met onze pedagogische begeleidingsdienst,
waardoor ons beleidsteam regelmatig tips en suggesties krijgt om dit project verder bij te
sturen en te verfijnen.



Doelen van het project

Het List-project zorgt voor:

• Het bekomen van zelfstandige, gemotiveerde lezers die lezen voor hun plezier en om bij te leren.
• Voorkomen/beperken van leesproblemen.
• Vergroten van het professioneel handelen van de leerkrachten door het verbeteren van
vaardigheden en kennis op vlak van onder andere instructievormen. We kunnen zeggen dat dit leidt
tot het verbeteren van leesonderwijs op leerkracht- en schoolniveau. Dit komt tevens de school ten
goede.

Differentiatie: hommellezer en stillezer

De kinderen worden tijdens het LIST moment ingedeeld in 2 groepen. Deze groepen zijn bewust
klasoverschrijdend. Op die manier wordt er op schoolniveau gewerkt en creëert men een
aangename situatie voor beide groepen. De ene groep betreft hommellezers, wat staat voor hardop
ondersteunend makkelijk lezen. De hommellezers lezen luidop tijdens het zelfstandige leesmoment.
Dit gebeurt in groepjes van 2 leerlingen (duo-lezen). Vanaf een voldoende hoog AVI-niveau (E4)
behoort men tot de groep stillezen. De stillezers dienen, vanzelfsprekend, in stilte te lezen
gedurende het zelfstandige leesmoment. De leerlingen vullen na het lezen een ‘bladwijzer’ in met
de nodige gegevens. Zo hebben wij, als leerkrachten een duidelijk beeld van de prestaties.
Bovendien zullen kinderen sneller gemotiveerd zijn omdat ze dan heel fier kunnen aantonen
hoeveel pagina’s ze gelezen hebben.

Interventielagen

Ook voor het kleine aandeel lezers dat niet gebaat is met LIST, wordt gedifferentieerd: Voor de
leerlingen die in een half jaar tijd minder dan 1 AVI niveau gevorderd zijn, de zogenaamde
stagnerende lezers, voorziet met een andere interventielaag, namelijk Ralfi. Dit komt bovenop laag
1, namelijk het hommel en stillezen. Voor kinderen die in de stilleesgroep onvoldoende vorderen of
snel a�aken ondanks de toepassing van het duolezen of fluisterlezen, voorziet met Ralfi Light. Dit
is een vorm van ondersteunend lezen.



EXTRA DIMENSIE dit schooljaar

Ons LIST-project loopt intussen vlot en werd snel een routine voor de kinderen van onze
school. Stilstaan is eigenlijk achteruitgaan. Daarom trachten we ons leesproject regelmatig een
extra dimensie te geven door aanvullende activiteiten te organiseren waarbij de kinderen zelf
in actie komen: boekpromotie door het maken van een poster over het lievelingsboek,
muzikale promotiefilmpjes om het belang van leesplezier onder de aandacht te brengen,...

VOORBEELD
Dit schooljaar, schakelen we de oudste kinderen in bij het stimuleren van onze leescultuur op
school. Daarom zetten we dit schooljaar onderstaand project op poten. De bedoeling is dat de
leerkrachten van het zesde leerjaar hierin een pioniersrol opnemen en in de toekomst het
project uitbreiden naar de leerlingen van de volledige derde graad (vijfde en zesde leerjaar).

Dit project kadert binnen één van de kerndoelen van het onderwijs:
kinderen stimuleren tot actief burgerschap

Ons project is onderverdeeld in verschillende fasen:

FASE 1 - De filmdocumentaire ‘A plastic Ocean’
Journalist Craig Leeson reist  gedurende vier jaar, samen met
duiker Tanya Streeter en een internationaal team van
wetenschappers en onderzoekers, naar twintig locaties over
de hele wereld om de fragiele staat van onze oceanen te
onderzoeken en komt tot een onrustwekkende conclusie.

FASE 2 - Workshop afvalbeheer door GoodPlanet Belgium

Naar aanleiding van de confronterende
documentaire ‘A plastic Ocean’ wordt met de
kinderen een workshop georganiseerd door
GoodPlanet Belgium. De kinderen worden
geconfronteerd met probleem ‘afval’... Hoe raken we
het kwijt? Of beter nog: hoe voorkomen we het? Via
interactieve en gevarieerde werkvormen wordt
ingezoomd op de kernprincipes van de Europese
afvalstrategie: reduce, reuse, recycle. Ofwel afval
voorkomen, hergebruiken en recycleren.



FASE 3 - Actiecampagnes op poten zetten
Nu de achtergrond van het probleem afval wat beter gekend is en enkele mogelijke oplossingen
aangereikt werden, is het tijd om zelf actie te ondernemen en deze problematiek op
verschillende niveaus aan te pakken.

We richten onze actiecampagnes op drie niveaus: jonge kinderen, tieners en volwassen.

● Sensibiliseren van jonge kinderen

Kamishibai: schrijven en voorlezen van een verhaal voor jonge kinderen

Een kamishibai is een zelfgeschreven verhaal dat tijdens het voorlezen ondersteund
wordt door zelfgemaakte bijpassende prenten.
De kinderen bedenken in groep een verhaallijn rond afvalproblematiek. Ze bedenken een
verhaal waarin het leven van een plastic wegwerpvoorwerp (een rietje, plastic fles,...)
gevolgd wordt en komen tot de conclusie dat er heel wat mogelijkheden zijn om te
voorkomen dat deze voorwerpen zomaar in de natuur terecht komen. Om dit verhaal te
ondersteunen, maken ze zelf tekeningen die tijdens het voorlezen getoond worden.
De doelgroep van deze voorleesmomenten zijn kinderen van 5 tot 7 jaar.

● Sensibiliseren van tieners

Actiecampagne met posters en flyers voor tieners

De kinderen ontwerpen een aantal posters en flyers met de online app van Canva.
Ze bedenken een aantal sterke slogans en zorgen voor een aantrekkelijke en in het oog
springende lay-out. De afvalproblematiek wordt in de klassen van het 3de, 4de en 5de
leerjaar voorgesteld aan de hand van deze posters en flyers. Ook de projectvideo wordt
hierbij gedeeld en gebruikt.
De doelgroep van deze posters en flyers zijn tieners (en hun ouders).

● Sensibiliseren van volwassen

Podcast, vlog en reclameboodschap voor volwassenen

De kinderen maken in groep een podcast en een vlog over de afvalproblematiek. Ze
bespreken het wereldwijd probleem van de steeds groter wordende afvalberg en het
continu verspreiden van afval in het milieu. Ze proberen de luisteraar te overtuigen om
doelbewust te sorteren en op die manier hun steentje bij te dragen aan een duurzame
planeet. Daarnaast monteren ze een reclameboodschap waarin ze zelf de hoofdrol
spelen en proberen ze de kijkers hun aandacht te vestigen op dit steeds groter wordend
probleem. Zowel de podcast als de video worden online gepubliceerd en gedeeld via
sociale media om op deze manier een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken.
De doelgroep van deze podcasts, vlogs en reclameboodschappen zijn volwassenen.



MATERIALENBOX

Onderstaande oplijsting is een overzicht van alle online beschikbare of downloadbare
materialen. Het zijn filmpjes en instructiefiches die de kinderen kunnen gebruiken om de
opdrachten zelfstandig (of in groep) uit te voeren.

Kamishibai

Wat een kamishibai is en hoe de kinderen zelf een kamishibai kunnen maken, kan je online
vinden via deze instructiefiche.

Online posters en flyers maken met de gratis online app van Canva

Via de gratis online app van Canva, kan je heel eenvoudig posters, flyers of andere grafische
ontwerpen maken. De app beschikt over talloze templates waarin je makkelijk via drag-and-drop
aanpassingen kan in aanbrengen.

Podcast maken

Een podcast is online audiobestand waarin over een bepaald onderwerp gesproken wordt. Het
maken van een podcast vergt het meest technische skills.
Via deze online instructiefiche kunnen de kinderen, stap voor stap zelfstandig (of in groep) aan
het werk met de software die hiervoor nodig is. Zowel de software voor het opnemen van de
podcast (TwistedWave), als voor het publiceren ervan (SoundCloud) is helemaal gratis.

Vlog maken

Een vlog is een variant van een podcast, maar dan met beelden. Waar de kinderen moeten op
letten bij het maken van een vlog, kunnen ze vinden via deze online instructiefiche.

Reclameboodschap maken

Ondanks de korte duur van een reclameboodschap, vergt het maken ervan heel wat tijd en
oefening. Via deze online instructiefiche krijgen de kinderen enkele richtlijnen en
aandachtspunten waarop ze moeten letten bij het maken van hun boodschap.

Opmerking:
Sommige instructiefiches zijn algemene richtlijnen om een bepaalde opdracht uit te voeren. De
inhoud van deze opdrachten kan uiteraard aangepast worden, om te voldoen aan de inhoud die
je als leerkracht voorop stelt.

https://kennethspitaels5.wixsite.com/e-book/kamishibai?lang=nl
https://www.canva.com/
https://kennethspitaels5.wixsite.com/e-book/podcast-maken
https://twistedwave.com/online
https://soundcloud.com/discover
https://kennethspitaels5.wixsite.com/e-book/vlog-maken
https://kennethspitaels5.wixsite.com/e-book/reclameboodschap-maken


PORTFOLIO

Hieronder staan een aantal linken naar en voorbeelden van het werk onze kinderen.

Kamishibai

Wegens de geldende coronamaatregelen kon het voorlezen in andere klassen nog niet plaatsvinden.

Posters en flyers



Podcasts

- Podcast 1: De plastic podcast - Beluisteren kan via deze link
- Podcast 2: De klimaatpodcast - Beluisteren kan via deze link
- Podcast 3: Radio afval - Beluisteren kan via deze link
- Podcast 4: Mijn podcast - Beluisteren kan via deze link

https://soundcloud.com/onzeklas-zesde/podcast-plastic-groepje-katinka?in=onzeklas-zesde/sets/2021-podcasts-milieu-educatie
https://soundcloud.com/onzeklas-zesde/podcast-plastic-groepje-lori?in=onzeklas-zesde/sets/2021-podcasts-milieu-educatie
https://soundcloud.com/onzeklas-zesde/radio-afval?in=onzeklas-zesde/sets/2021-podcasts-milieu-educatie
https://soundcloud.com/onzeklas-zesde/plastic-anderson-1?in=onzeklas-zesde/sets/2021-podcasts-milieu-educatie

