TIPS EN REACTIES: REDACTIE.SC@NHD.NL

DONDERDAG 7 OKTOBER 2021

1
~[n '~verkkleren' op Kinderboekenbal

7e Antoniusschool in Schagen organiseerde een banenmarkt in het
kader van de Kinderboekenweek. Flynn Bakker (g)
aat haar bloeddruk meten door Laura van Huizen.luf Yvonne Bot
kijkt toe
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~~ Tessa Thepen

schagen
Woensdagmiddag is
3e Kinderboekenweek gestart,
iit jaar is het thema Worden wat
e wil'. Voor de Antoniusschool in
>chagen was dat aanleiding om
'en beroepenmarkt te organise1 •en.
fond half een was de gemeenschap~elijke ruimte van de school gevuld
net ouders, opa's en oma's die iets
ever hun beroep vertelden of lieten
'~ :ien.'s Morgens hadden alle leerlin;en al een boek cadeau gekregen.
We betrekken ouders graag bij ons
eesonderwijs'; vertelt 'leesaanja;er' Willeke Koopman. Met en voor

collega's bedenkt zij activiteiten om
het lezen op school en thuis te stimuleren. Zokregen ouders tips mee
voor in de vakantie. „Dan keldert
het niveau altijd omdat kinderen
minder lezen."
Willeke: „Er staan nog meer activiteiten op de planning deze week.
Er komt een beroepenspeurtocht
door de school en er zijn gastspr~
kers.
'Lezen is Top'
Ook krijgen de leerlingen elke dag
een filmpje te zien van'The Masked
reader'. Dat is een leerkracht die vermomd een hoofdstuk uit een boek
voorleest. De kinderen raden om
welke juf het gaat. Dit sluit goed aan

bij onze nieuwe leesmethodiek'Lezen is Top' (LIST). Daarin staat het
leesplezier centraal. De kinderen
motiveren om een boek te laten lezen is belangrijk:'
De school heeft onlangs ook nieuwe boeken aangeschaft voor de
schoolbibliotheek. Deze zijn ingericht op genre in plaats van op niveau.Dat moet kinderen helpen om
zelf een boek te kiezen. „We merken
dat dat aanslaat; zegt Wieke. „De
resultaten van de AVI-toetsen zijn
vooruit gegaan en kinderen zijn gemotiveerder om te lezen:'
Vrijdag is er een Kinderboekenbal
op de school. Kinderen mogen verkleedkomen als het beroep dat ze later willen uitoefenen.

