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Bedoeling van dit draaiboek
De bibliotheek streeft ernaar het leesplezier en taal-leesontwikkeling bij kinderen te verbeteren.
Ouders zijn hierin een onmisbare partner*.
ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (POI)1 heeft een aantal medewerkers geschoold in een
aanpak van ouderpartnerschap*. Dit draaiboek is geschreven voor deze opgeleide medewerkers, die
ouderpartnerschap en lezen planmatig willen borgen binnen scholen waarmee zij werken.
De stappen van dit draaiboek zijn samen met Actief Ouderschap uitgevoerd op basisschool De Statie
in Sas van Gent. Alleen stap 1 is hier niet als zodanig uitgevoerd. De beschreven werkwijze zal de
opgeleide medewerkers van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland bekend voorkomen.
Dit draaiboek dient een aantal doelen:
1) Medewerkers van ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland kunnen aan de hand van dit
draaiboek op meerdere scholen werken aan ouderpartnerschap en lezen.
2) Medewerkers van ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland kunnen hun ervaringen van de
praktijk op Basisschool De Statie spiegelen aan deze beschrijving. (Hoe was het bedoeld? Hoe
heb ik het ervaren? Hoe had het beter gekund? Wat ging er door allerlei omstandigheden
anders? Hoe zou ik dat een volgende keer oppakken?)
3) Medewerkers van ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland kunnen aan de hand van dit
draaiboek anderen instrueren in de gehanteerde werkwijze.

*We spreken bewust over ouderpartnerschap en niet over ouderbetrokkenheid of ouderparticipatie.
Partnerschap gaat over gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en professionals ten behoeve
van het kind, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Ouderbetrokkenheid of
ouderparticipatie is een term die van oudsher gebruikt wordt als het gaat om ouders ‘laten
meedoen’ aan activiteiten die professionals voor hen bedacht hebben.

*Planmatig inzetten op ouderpartnerschap biedt voor bibliotheken veel meer mogelijkheden om
meer effect met Boekstart en dBos te bereiken. Binnen de context van Tel Mee met Taal biedt de
verbinding met laaggeletterdheid eveneens veel mogelijkheden. Voorschoolse instellingen en
scholen zijn een vindplek voor laaggeletterde ouders.
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Daar waar gesproken wordt over ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland wordt de
Provinciale Ondersteuningsorganisatie (POI) bedoeld. ZB (POI) heeft het traject op De Statie
samen met Actief Ouderschap en Bibliotheek Zeeuws Vlaanderen begeleid. Dit met het doel
om de ervaringen en opgedane kennis te delen in het netwerk en andere bibliotheken te
ondersteunen bij de uitvoering van een vergelijkbaar traject.
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8 stappen om ouderpartnerschap en lezen op te schalen
Hieronder wordt in 8 stappen geschetst hoe het programma ouderpartnerschapen lezen op andere
scholen kan worden uitgevoerd. De 8 stappen worden hierna apart besproken2.

Stap 1: Eerste selectie
scholen

Stap 2: Contact met school
over ouderpartnerschap

Stap 3: In gesprek op
school

Stap 4:
Scholingsbijeenkomst op
de school

Stap 5: Wensen en
verwachtingen avond

Stap 6: het
leespartnerschapteam

Stap 7:
Activiteitenprogramma
ouderpartnerschap en
uitvoering

Stap 8: Evaluatie en
borging
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•Onderwijsspecialist en leesconsulenten
•Resultaat: Locaties gekozen waar gestart wordt

•Onderwijsspecialist en school
•Resultaat: afspraak met schooldirecteur en leescoördinator over
ouderpartnerschap

•Onderwijsspecialist, leesconsulent en school
•Resultaat: school wil aan de slag en vervolgafspraken

•Onderwijsspecialist, team van leesconsulenten en school
•het team begrijpt de opzet van dit traject leespastnerschap. Er
zijn afspraken over deelname van de teamleden en de wijze van
uitnodigen van alle ouders.

•Onderwijsspecialist, team van leesconsulenten en school
•Resultaat: gelijkwaardige gesprekken tussen ouders en
leerkrachten over partnerschap in het opvoeden en leren van
kinderen. Inventarisatie van wensen en verwachtingen die er
zijn van zowel ouders als school.

•Onderwijsspecialist en groepje ouders en teamleden school.
•Resultaat: het leespartnerschapteam bedenkt concrete
activiteiten op basis van de wensen en verwachtingen.

•Leesconsulent en school
•Resultaat: Uitgewerkt programma van activiteiten en uitvoering

•Directie, Onderwijsspecialist, leesconsulenten, scholen
•Resultaat: Evaluatie, bijstelling en borging ouderpartnerschap.

Consulent Educatie kan vanuit ZB(POI) een begeleidende en adviserende rol vervullen.
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Stap 1: Eerste selectie scholen
Kiezen waar de interventies succesvol kunnen zijn
Door: onderwijsspecialist en leesconsulent(en).
Doel: kiezen van een locatie waar ‘ouders betrekken bij lezen’ kans van slagen heeft.
Ga na welke voorschoolse instellingen en scholen aan de slag willen en kunnen met een nieuwe of
intensievere aanpak van ouderbetrokkenheid bij lezen. Gebruik daarvoor de informatie waar je over
beschikt. Gebruik de monitorresultaten en de leesplannen. En de relevante informatie uit
beschikbare onderzoeken. POI kan daarin een ondersteunende rol vervullen. Vraag ook dingen na bij
de leesconsulenten.
Tip:
Kiezen van een voorschoolse instelling of school kan ook door het organiseren van een
themabijeenkomst voor voorschoolse instellingen en/of scholen door de bibliotheek. Daar kan het
thema ‘ouderpartnerschap’ worden toegelicht en de vraag voorgelegd of men samen wil
optrekken om dit tot een succes te maken. Instellingen die hier graag mee verder willen, kunnen
dat aangeven. (Ook bij een dergelijke bijeenkomst kan Actief Ouderschap een rol spelen).
Indicatoren voor succes voor deelnemende instellingen:
a. De school doet mee aan dBos, de voorschoolse instelling doet mee aan BoekStart;
b. Er is al een rijke leesomgeving op de voorschoolse instelling/school zichtbaar: er is een
leesplek, een actuele, aantrekkelijke collectie, een (school)bibliotheek. De instelling heeft
een voorbeeldfunctie voor de ouders. Ze stralen uit: wij vinden lezen belangrijk. Wij gaan
voorlezen!
c. De voorschoolse instelling/school heeft de intentie om ouders (meer) te betrekken bij de
leesopvoeding thuis.
d. De voorschoolse instelling/school vindt ouderbetrokkenheid essentieel en heeft hiervoor
beleid ontwikkeld.
e. Uit monitorresultaten en voorleesplan blijkt dat er interesse is.

Tip:
Is er al sprake van een goede aanpak van ouderbetrokkenheid op de voorschoolse instelling of school,
waarbij ouders partners zijn? Dat helpt om bij de invoering van BoekStart in de kinderopvang en dBos
meteen samen met ouders op te trekken. Een voordeel is dat ouders zich mede-eigenaar van dBos-/ de
BoekStart-aanpak kunnen voelen en dit niet zien als iets waar zij buiten staan.

Resultaat: Er is een keuze gemaakt op welke locaties de leesconsulenten gaan starten.
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Stap 2: Contact met de school over ouderpartnerschap
Telefonisch contact met de school
Door: Onderwijsspecialist.
Doel: maken van een afspraak (contact met de directeur) voor een overleg op school.
Bel of mail de directeur van de school om aan te geven dat de bibliotheek graag wil (door)praten
over het verstevigen van de rol van ouders bij het lezen thuis. Noem eventueel de aanleiding voor de
vraag (gegevens uit de monitor, voornemens uit het leesplan, vragen uit het team). Zorg ook dat je
informatie hebt over de rol van de ouder in de leesopvoeding thuis. Zie eerdere opmerking.
Resultaat: Er is een afspraak gepland voor een gesprek met directeur en leescoördinator.
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Stap 3: In gesprek op school
Startgesprek op voorschoolse instelling of school
Door: Onderwijsspecialist.
Doel: school informeren en motiveren, wensen en mogelijkheden van de school inventariseren
Onderwerp: versterken rol van ouders bij de leesopvoeding thuis.
Bij dit gesprek zijn aanwezig: directie/manager, Onderwijsspecialist, leesconsulent,
(voor)leescoördinator . En indien gewenst ook de Consulent Educatie van de ZB| POI.
Zie: “Leidraad voor gesprek op school over ouderpartnerschap” te downloaden via de website van
Actief Ouderschap:
http://www.actiefouderschap.nl/materiaal-wensen-en-verwachtingen/bibliotheek/
Resultaat: het besluit om met het onderwerp aan de slag te gaan is genomen. Er is een
vervolgafspraak om doelen te stellen en concrete plannen te maken.
Is er geen (kans op) overeenstemming, kies dan een andere school om met dit thema aan de slag te
gaan.
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Stap 4: Scholingsbijeenkomst op de school
Teambijeenkomst op school
Door: Onderwijsspecialist.
Doel: Kennis overdragen aan de teamleden voorschoolse instelling of school en hen motiveren om
samen de rol van ouders bij de leesopvoeding te versterken. Team voorbereiden op de wensen en
verwachtingen bijeenkomst en hen laten nadenken over manieren om alle ouders uit te nodigen
voor de Wensen en verwachtingenavond.
De PowerPoint presentatie is te downloaden via de website van Actief Ouderschap:
http://www.actiefouderschap.nl/materiaal-wensen-en-verwachtingen/bibliotheek/

Bij de bijeenkomst zijn aanwezig: directie, onderwijsspecialist en/of leesconsulent, team , Consulent
Educatie POI.

Resultaat: het team begrijpt waarom ouderpartnerschap belangrijk is en begrijpt waarom we
middels een wensen en verwachtingen avond “samen vertrekken” met ouders, in plaats van ouders
betrekken bij de dingen die wij voor hen bedenken. Er zijn afspraken over deelname van de
teamleden en de wijze van uitnodigen van alle ouders.
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Stap 5: Wensen en verwachtingen avond
Ouder-teambijeenkomst op school
Door: Onderwijsspecialist en leesconsulenten en POI (team van 4-5 mensen)
Doel: gelijkwaardige gesprekken faciliteren tussen ouders en leerkrachten over partnerschap in het
opvoeden en leren van kinderen. Inventarisatie van wensen en verwachtingen die er zijn van zowel
ouders als school. Lezen komt aan de orde maar wordt niet als primair als doel genoemd.
Resultaat: gelijkwaardige gesprekken in een prettige sfeer waardoor ouders, school en bibliotheek
samen vertrekken om voor de kinderen optimale ontwikkelvoorwaarden te scheppen. Er is een
inventarisatie van wensen, verwachtingen en ontwikkelthema’s om verder uit te werken.
De ouderavond wensen- en verwachtingen begint met een korte presentatie over het thema
ouderpartnerschap en lezen. Daarin wordt ingegaan op waarom het zo belangrijk is dat leerkrachten
en ouders als partners samenwerken. Naast het model van de 5 partnerschappen van Actief
Ouderschap, komen hierin herkenbare voorbeelden over partnerschap tussen ouders en school aan
de orde, vanuit perspectief van zowel ouders als leerkrachten.
Vervolgens gaan de gespreksleiders (leesconsulenten) met de aanwezige ouders en leerkrachten in
gemengde groepen in gesprek. We gaan in op waar zij tevreden over zijn in de samenwerking en
welke wensen, verwachtingen en tips er zijn. Aan het eind van de avond komen de groepen bij elkaar
en vindt er een terugkoppeling plaats. En wat blijkt…? Er zit veel overlap in de wensen en
verwachtingen van ouders en leerkrachten. Ook blijken er veel wensen en verwachtingen omtrent
samenwerken voor de leesontwikkeling te zijn. Daarnaast komen er eye-openers en goede ideeën
voor verbetering naar voren. Er ontstaat een gevoel van saamhorigheid.

Het draaiboek voor de wensen en verwachtingen avond is hierna te lezen.

8

Draaiboek Wensen en Verwachtingen avond
Verdeel gespreksleiders
Het team van leesconsulenten/Onderwijsspecialisten vormt het groepje gespreksleiders. Verdeel de
gespreksleiders over de groepjes van de verschillende partnerschappen.

Gespreksleiders:
1.
2.
3.
4.
5.

Naam 1: formeel/informeel partnerschap (1e lokaal, ronde 2 gaan ouders naar didactisch)
Naam 2: didactisch partnerschap
(2e lokaal, ronde 2 gaan ouders naar formeel/informeel)
Naam 3: formeel/informeel partnerschap (3e lokaal, ronde 2 gaan ouders naar maatschappelijk)
Naam 4: maatschappelijk partnerschap (4e lokaal, ronde 2 gaan ouders naar (pedagogisch)
Naam 5: pedagogisch partnerschap (5e lokaal, ronde 2 gaan ouders naar formeel/informeel)

Organisatie van de avond:
Bij binnenkomst krijgen de ouders en teamleden gekleurde kaartjes mee die corresponderen met
een Partnerschap voor de eerste en tweede ronde.
De avond start met een algemene inleiding.
Daarna gaan de aanwezigen naar één van de lokalen met het bordje dat overéén komt met hun
kleurkaart.
Onder begeleiding van een gespreksleider spreken ze over waar ze tevreden over zijn, wat ze over en
weer van elkaar verwachten en wensen. Dit wordt door de gespreksleider op een flap beschreven.
Idem voor ronde twee. Ouders en leerkrachten gaan naar het volgende lokaal.
Na ronde twee komen de groepen weer plenair samen en wordt per ronde en partnerschap 1 of 2
leuke/inspirerende ideeën/wensen/verwachtingen gevraagd.
Dit moet kort gehouden worden (ook al is het geweldig om te zien wat anderen bedacht hebben).
Ter afsluiting wordt door de directeur van de school aangegeven wat er met de input wordt gedaan.
“In het partnerschapsteam wordt de input besproken/bekeken/geprioriteerd en worden een aantal
eerste activiteiten opgepakt. De bibliotheek zal ons hierbij begeleiden”.
Communicatie verloopt hierna via nieuwsbrief. Niet de verwachting wekken dat alle dingen die
vanavond gezegd zijn meteen morgen geregeld zijn.

Verloop van de avond
tijd
19:15-19:30

wat
Inloop en koffie/thee
Bij binnenkomst uitdelen
van gekleurde kaartjes
voor het formeren van
groepjes.

19.30-19:50

- Opening door school
- Presentatie door Onderwijsspecialist, informatie aan
ouders wat de bedoeling is
van uitgereikte kleurkaartjes

wie
Gespreksleiders
delen de gekleurde
kaartjes uit

nodig
Ruimte om de ouders
te ontvangen en de
presentatie te geven

Leidinggevende en
Beamer/laptop, scherm
presentator
en presentatie
(Onderwijsspecialist)
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19:50-20:15

Ronde 1

Gespreksleiders,
leerkrachten en
ouders

20:15-20:40

Ronde 2

Zie boven

20:40-20:55

De gespreksleider wordt
gevraagd om iets te vertellen
n.a.v. flappen uit hun groep.

21:00

1e Afsluiting door
Onderwijsspecialist waarbij
aangegeven wordt hoe de
school verder gaat met de
opbrengst van deze avond.
Oproep om mee te praten bij
een vervolg.
(partnerschapteam)
Directeur sluit af

Benodigde gespreks ruimten, 5
(klaslokalen)

Gezamenlijke ruimte

Onderwijsspecialist

Directeur

Intekenlijst voor
partnerschapteam

Instructies gespreksleiders
Wat werkt?




Het meest waardevolle is dat ouders en leerkrachten gehoord worden.
Elke gespreksleider maakt zelf een verslag; schrijf hele zinnen op.
Gespreksleiders werken hun eigen flap uit. Het uiteindelijk (gezamenlijke) document gaat nog
langs alle gespreksleiders. En wordt daarna verwerkt tot één verslag.

Het gesprek leiden







Beginnen met een introductie; benoem je eigen rol als gespreksleider, leg uit wat je wilt gaan
doen en geef toelichting op het desbetreffende partnerschap (of ander thema).
Kort voorstellen: Wie zijn er hier ouders, van welke groep, wie zijn er teamlid enz.?
Starten met positieve zaken; goede sfeer scheppen. “Wat gaat er goed?”
De ouders moeten wisselen, de gespreksleiders niet. Dit is belangrijk voor de beleving van de
aanwezigen en hierdoor komen meer thema’s naar voren. (blijkt in de praktijk)
Het meest waardevolle is het gesprek; ouders moeten echt het gevoel hebben goed gehoord te
worden.
Praten we over tips of wensen (onder wensen ligt een diepere behoefte). Het is de rol van de
gespreksleider om te duiden of iets een tip, een wens, een verwachting of een ambitie is.

Terugkoppeling in de zaal




Wat is het doel van de afsluiting/ terugkoppeling? Saamhorigheid creëren en laten merken dat
ouders echt gehoord worden.
In de groep kan je alvast bespreken wat je wilt terugkoppelen naar de zaal, een gemene deler
zien te vinden.
Houd de terugkoppeling kort; een tip en een top per partnerschap uitkiezen.
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Mogelijke vragen die je als gespreksleider bij de terugkoppeling zou kunnen stellen zijn:
- Wie zit er nu al de hele tijd te denken: “Dit is nog niet gezegd!”.
- Wat zou je mee willen geven aan de andere groepen?

De verschillende partnerschappen
Informeel en formeel partnerschap:
We hebben ervoor gekozen om informeel en formeel partnerschap samen te voegen tot 1 groep.
We hebben per partnerschap een aantal specifieke leesvragen opgesteld. Probeer naast de algemene
vragen een aantal specifieke leesvragen te stellen.
Informeel partnerschap:
Elkaar ontmoeten, ouderhulp op school, gevoel van samenwerken.
Wat vind je goed gaan? Wat zou je willen en verwacht je, als het gaat om informeel contact tussen
ouders en school?
Kernwoorden:
Welkom voelen, elkaar respecteren, complimenten geven en ontvangen, helpen op school,
bedankjes, tijd voor elkaar, open staan, openheid….
Formeel partnerschap
Inspraak, M.R., formele documenten
Wat vind je goed gaan? Wat zou je willen en verwacht je, als het gaat om de regels, afspraken en
inspraak mogelijkheden?
Kernwoorden:
Serieus genomen worden, duidelijkheid, inspraakmogelijkheden, houden aan afspraken, wat gebeurt
er bij overtreding afspraken, schoolverzuim, te laat komen……
Specifieke vragen over leespartnerschap:
•
Hoe makkelijk loopt u de bibliotheek binnen?
•
Helpt u wel eens mee met een leesactiviteit?
•
Vraag je, als leerkracht, wel eens hulp van ouders bij een leesactiviteit?
•
Kent u de medewerker van de bibliotheek hier op school?
•
Vindt u het goed dat uw kind een boek vrij kan kiezen? Ook een te hoog niveau?
•
Van wie is de bibliotheek?
•
Welk beeld is er van de bibliotheek?
•
Staat er iets over de bibliotheek in jullie schoolplan?
•
Kan de bibliotheek nog meer van betekenis zijn?
Didactisch partnerschap
Samen werken aan leren
Wat vind je goed gaan? Wat zou je willen en verwacht je, als het gaat om het samenwerken aan het
leren van het kind?
Kernwoorden:
Bekendheid met de lesinhoud, kunnen we elkaar al ondersteunen? Huiswerk. Is er evenwicht: School
speelt in op leervraag van ouders, thuis speelt in op leervraag school. Rapportgesprekken, thema
avonden…
Specifieke vragen over leespartnerschap:
•
Mogen kinderen de boeken mee naar huis?
•
Praat je over lezen als school en ouders?
•
Waar heb je het dan over? Leesplezier of leestechniek?
•
Weet u wat uw kind leest?
•
Neemt uw kind boeken mee naar huis en ziet u die boeken dan ook? (waarom wel/niet)
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•
•

Wat heb je nodig om het voorlezen thuis op te pakken?
Kan de bibliotheek nog meer van betekenis zijn?

Pedagogisch partnerschap
Samen werken aan het opvoeden
Wat vind je goed gaan? Wat zou je willen en verwacht je, als het gaat om de afstemming van het
opvoeden van het kind?
Kernwoorden:
Zijn school en thuis bekend met elkaars opvoednormen? Bespreken we opvoedvragen op school
(plein met andere ouders). Is school DE plek waar het gaat over opvoeding? Is opvoeden alleen een
punt als het mis gaat?
Specifieke vragen over leespartnerschap:
•
Leest u zelf boeken? En de leerkracht? Zien kinderen jullie wel eens lezen?
•
Waar leest uw kind? En wanneer?
•
Hoe leest u voor?
•
Geeft u wel eens boeken cadeau?
•
Praat u wel eens over boeken?
•
Praat u over de boeken die het kind op school leest?
•
Kan de bibliotheek nog meer van betekenis zijn?
Maatschappelijk partnerschap
Samen in de wijk of buurt
Wat vind je goed gaan? Wat zou je willen en verwacht je, als het gaat om het opgroeien van je kind in
de buurt?
Kernwoorden:
Naschoolse activiteiten? School als onderdeel van de buurt. Verbinding tussen school en opvang,
sport, zorg, cultuur, etc.
Specifieke vragen over leespartnerschap:
•
Welke voordelen ziet u dat de bibliotheek in de school zit?
•
Zou je kind het leuk vinden om voorgelezen te worden in de bibliotheek?
•
Doet uw kind mee aan de buitenschoolse activiteiten in de bibliotheek?
•
Is er dan ook een rol voor u?
•
Heeft uw kind meegedaan aan vakantielezen?
•
Kan de bibliotheek nog meer van betekenis zijn?

Materialen
De PowerPoint presentatie en de inspiratiebordjes per groep zijn te downloaden via de website van
Actief Ouderschap:
http://www.actiefouderschap.nl/materiaal-wensen-en-verwachtingen/bibliotheek/
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Het verslag
Rol gespreksleider
Tijdens de gesprekken noteert de gespreksleider de opmerkingen, wensen en verwachtingen op een
grote flap zodat voor iedereen zichtbaar is dat naar hun inbreng wordt geluisterd. De opmerkingen
van de flappen worden daarna door de gespreksleiders als volgt vastgelegd:
Waar zijn we blij mee?
 Xxx
 xxx
Welke wensen en verwachtingen zijn er?
 Xxx
 Xxx
De gespreksleider beschrijft daarna in één alinea de sfeer en belangrijkste thema’s die aan bod
gekomen zijn als een beknopte samenvatting
Rol Onderwijsspecialist
De Onderwijsspecialist (of organisator van de avond) voegt alle informatie samen tot één leesbaar
document (naar voorbeeld van het verslag van De Statie).
Het verslag van de wensen en verwachtingen avond wordt in z’n geheel naar alle ouders en
leerkrachten van de school gestuurd.
Niet iedereen zal het hele verslag lezen, maar wel wordt duidelijk dat naar iedereen geluisterd is. Veel
mensen die aanwezig waren zoeken wel even in het verslag de dingen die zij hebben benoemd op.
Stuur het verslag in concept naar de directie van de school met het verzoek dit door te sturen aan
alle ouders. Hierbij kan onderstaande tekst als voorbeeld dienen voor de directeur.

Voorbeeld voor een uitnodigingstekst:
Praat u mee in het leespartnerschapteam?
Hierbij sturen wij u het verslag van de wensen en verwachtingenavond die vorige week op onze school
is georganiseerd. Wat fijn dat er zo veel ouders aanwezig waren!
U kunt in het verslag van de wensen en verwachtingenavond lezen dat er veel is waar we trots op
kunnen zijn. Ook zijn er wensen en verwachtingen waar me mee aan de slag kunnen. Om te bepalen
welke zaken we aan gaan pakken, vormen we een leespartnerschapteam. Dit is een klein groepje
ouders en leerkrachten die samen gaan kijken wat we op kunnen pakken.
De bibliotheek begeleidt het leespartnerschapsteam en zij zullen ook zorgen dat ouders en teamleden,
na elke bijeenkomst, worden geïnformeerd over de voortgang.
Als u mee wilt praten in het partnerschapteam, geeft u zich dan op bij de directeur van de school.
De eerste bijeenkomst plannen we op ………..
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Stap 6: het leespartnerschapteam
Met een groepje ouders en teamleden conclusies trekken en plannen bedenken
Door: Onderwijsspecialist en Consulent Educatie POI
Doel: Het vormen van een klein groepje van ongeveer 3 ouders en 3 leerkrachten dat de wensen en
verwachtingen avond nabespreekt en thema’s filtert uit de grote hoeveelheid informatie. Tevens
bedenkt het leespartnerschapteam concrete activiteiten op basis van de wensen en verwachtingen.
Resultaat: De wensen en verwachtingen worden omgevormd tot een aantal concrete activiteiten.
Er zijn twee bijeenkomsten nodig om in een leespartnerschapteam tot concrete ideeën te komen. Na
twee bijeenkomsten volgt de fase van de uitvoering. Deze fase kan het gehele schooljaar in beslag
nemen (2-3 bijeenkomsten extra).

De eerste bijeenkomst
De agenda voor de eerste bijeenkomst is als volgt:
Duur bijeenkomst: 1 ½ uur
1. Welkom
2. Korte uitleg over de bedoeling van het partnerschapteam
3. Terugblik op de wensen en verwachtingen avond
4. Eerste reacties op het verslag van de wensen en verwachtingen avond
5. Doornemen samenvatting van verslag waarbij we:
a. aanvullingen kunnen doen
b. verduidelijking kunnen geven
c. de belangrijkste thema’s die we tegenkomen in steekwoorden benoemen
d. Kort onze ideeën kunnen bespreken
6. Keuze van een beperkt aantal steekwoorden die we zullen oppakken
7. Wie pakt wat op? Verdelen van leden partnerschapteam aan de steekwoorden/thema’s
8. Korte afspraken over de werkwijze per thema/steekwoord in de komende periode
9. Afspraak voor een volgende bijeenkomst
10. Afsluiting

De tweede bijeenkomst
Aan ieder thema/steekwoord zijn in de eerste bijeenkomst mensen verbonden. Aan hen is gevraagd:
 extra alert zijn op signalen in en rond school over dit thema;
 het verslag van de wensenavond nog eens bestuderen op uitspraken over dit thema;
 met de focus op dit thema informatie vanuit de media proberen op te vangen.
In deze tweede bijeenkomst willen we van de deelnemers:
 een korte toelichting op het thema
 een idee om voor dit thema iets concreets op te pakken
We zullen in deze bijeenkomst na de korte presentatie van de werkgroep leden (toelichting en idee)
met de gehele groep nadenken over de haalbaarheid van de ideeën en ze eventueel aanvullen. In
deze bijeenkomst worden uiteindelijk afspraken gemaakt over de uitvoering.
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Verslagen
Van elke bijeenkomst van het partnerschapteam wordt een kort verslag voor alle ouders gemaakt.
Ook dit verslag wordt via de directeur verspreid. Meestal als aanvulling op de nieuwsbrief. Door deze
informatie blijven ouders de verbinding zien met hun wensen en verwachtingen. Voor iedereen is het
zo duidelijk dat de plannen niet bedacht worden “voor” hen, maar “met” hen. We zijn samen
vertrokken!
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Stap 7: Activiteitenprogramma ouderpartnerschap en uitvoering
Plannen van het leespartnerschapteam vastleggen
Doel: omzetten van plannen in concrete activiteiten, in aansluiting op wensen, verwachtingen en
mogelijkheden ouders.
Door: leescoördinator en leesconsulent, samen met leden van het leespartnerschapteam. En POI.
Er wordt een activiteitenplan gemaakt waarin beschreven staat wie wat gaat doen, wanneer, op
welke manier en met welk doel. Dit activiteitenplan wordt toegevoegd aan het leesplan op
www.leesplan.nl. De activiteit kan een groep betreffen of de hele school. Voor het maken van het
activiteitenplan kan het activiteitenoverzicht (zie bijlagen) behulpzaam zijn. Sommige voornemens
(deelname aan projecten als de VoorleesExpress, Verteltassen of vve-thuis) vragen een langere
voorbereidingstijd en een financiële investering en worden eventueel op de lange termijn
gerealiseerd.
Resultaat: activiteitenplan dat in het hele team en in de ouderraad/medezeggenschapsraad
besproken kan worden. Uitvoering van de plannen.

Tips:





Luister goed naar wat er al gedaan wordt en goed gaat. Sluit hierop aan. Houd het klein en
ga voor laaghangend fruit. Je kunt niet alles tegelijk doen.
Voorbeeld: Is er bijvoorbeeld in groep 3 een informatie-avond over lezen, waarbij de
leesconsulent een toelichting geeft over lezen, ga dan daar in gesprek met ouders en
leerkracht over wensen, verwachtingen en mogelijkheden van ouders om met hun kind
thuis te lezen of voor te lezen en sluit daar op aan. Weten ouders wat de school van ze
verwacht? Wat verwachten zij van school? Waar lopen ze tegenaan als het gaat om lezen
thuis en hoe kunnen school en ouder elkaar daarin helpen? Bedenk dat iedere ouder
anders is. Hebben ouders ook tips voor elkaar? En bedenk met de leerkracht hoe jullie
ervoor gaan zorgen dat alle ouders komen op die avond en zich welkom voelen.
Zie voor inspiratie de folder ouders inspireren bij voorlezen en taalontwikkeling
http://www.actiefouderschap.nl/wp-content/uploads/2014/05/VE-brochurepartnerschap-ouders-inspireren-verwijzing.pdf
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Stap 8: Evaluatie en borging
Teugblikken en vooruitkijken
Doel: Op verschillende niveaus vindt evaluatie plaats om de kwaliteit monitoren, activiteiten te
borgen, bij te sturen en het leespartnerschap uit te breiden.
Door: de Onderwijsspecialist en POI
De Onderwijsspecialist heeft regelmatig voortgangsoverleg op managementniveau binnen de
bibliotheek.
Daarnaast is er regelmatig voortgangsoverleg met de gemeente als opdrachtgever.
De Onderwijsspecialist evalueert regelmatig tijdens team-overleggen met de leesconsulenten hoe
het loopt. Op basis daarvan wordt bijgestuurd, verbreed en verdiept. De monitor speelt hierbij een
belangrijke rol.
Twee maal per jaar overlegt de Onderwijsspecialist met de lees coördinator en de directeur/manager
van de school over het verloop van de activiteiten, gekoppeld aan de monitor en het leesplan.
Resultaat: de kwaliteit van leespartnerschap is blijvend onder de aandacht en blijft een levend thema
tussen bibliotheek en school.

Tip:
Informeer de gemeente als opdrachtgever en eventueel belangrijke partners zodra er mooie
resultaten worden gehaald, zoals een goedbezochte avond met enthousiaste ouders, of een
uitstapje met ouders naar de bibliotheek. Nodig hen eventueel uit om te komen kijken. Maak
foto’s en filmpjes van activiteiten.
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Ondersteuning bij uitvoering
Na afronding van de eerste 6 stappen is de werkwijze met de medewerkers van ZB|Planbureau en
Bibliotheek van Zeeland geëvalueerd. Men was unaniem van mening dat deze werkwijze bijzonder
veel oplevert. Niet alleen aan plannen en ideeën, maar ook aan goodwill, eigenaarschap en
betrokkenheid.
Ook voelden de medewerkers van ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland zich capabel om de
stappen uit te voeren, al of niet met hulp van derden.
Met name voor de presentatie in het team en voor de presentatie op de wensenavond is volgens de
medewerkers van ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland enige onderwijservaring noodzakelijk
om geloofwaardig over te komen. Indien de relatie met de directeur van de school goed is, zou een
gezamenlijke presentatie (directeur school + Onderwijsspecialist of consulent POI) ook goed kunnen
werken.
Actief Ouderschap kan ook worden ingehuurd om onderdelen te verzorgen. Dit is mogelijk voor het
gehele traject, voor de presentaties en/of voor een aanvulling op de gespreksleiders.
Aan die ondersteuning zijn kosten verbonden. Een indicatie daarvan kan opgevraagd worden bij Actie
Ouderschap.
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