
      

                 
 

LEESKRIEBEL STIMULEERT VOORLEZEN BIJ GEZINNEN 

 
 

TOELICHTING             25 oktober 2019  
 

Stad Roeselare zet in de loop van het schooljaar in op diverse taalstimuleringsprojecten. 

Eén hiervan is ‘de leeskriebel’. Vrijwilligers gaan voorlezen bij kleuters aan huis. Het is 

hierbij de bedoeling om ouders te stimuleren om zelf voor te lezen.  

 

De leeskriebel bestaat reeds sinds 2010 en kon al rekenen op zo’n 150 deelnemende 

gezinnen. Vrijwilligers gaan zeven weken lang, één keer per week langs bij hetzelfde 

gezin. We organiseren twee keer in een schooljaar zo’n leeskriebelreeks 

(najaar/voorjaar). De Leeskriebel is gratis. We kunnen gemiddeld rekenen op zo’n 6 

vrijwilligers en een 4-tal studenten. Maar onze deur staat steeds open voor nieuwe 

gemotiveerde vrijwilligers om ons team te versterken.  

 

Er werden ‘leeskriebeltassen’ gemaakt met een voorleesboekje en wat spelletjes en 

opdrachten om het verhaal te versterken en te laten beleven. Deze tassen zijn gemaakt 

volgens taalniveau/leeftijd van het kind. Het voorleestasje blijft een week bij het gezin 

zodat de ouders samen met hun kinderen het boekje kunnen lezen, de opdrachtjes 

uitvoeren. We willen op die manier ouders stimuleren om zelf voor te lezen. Als afsluiter 

van de leeskriebelweken brengen we een bezoek aan ARhus zodat de gezinnen sneller 

toegang kunnen vinden tot boekjes, materialen, enz.  

 

Sinds kort is ARhus de uitvalsbasis voor de vrijwilligers-voorlezers. Tijdens een 

rondleiding kregen ze uitleg over de themacollectie (waar de leeskriebeltasjes 

ondergebracht zijn) en een toelichting bij het aanbod voor kleuters op de tweede 

verdieping van ARhus. 

 

Voor dit project werken we samen met de scholen die de gezinnen rekruteren. Zij 

bepalen of een gezin al dan niet in aanmerking komt. We richten ons vooral op kinderen 

die het met taal wat moeilijker hebben. De scholen krijgen een oproep om gezinnen en 

kinderen aan te spreken. Het brugteam bezoekt de gezinnen om het project uit te 

leggen. Vrijwilligers gaan daarna bij het gezin langs om voor te lezen.  

 

 

Meer info 

Emilie Bekaert | Onderwijsconsulent | 0477137896  

 

Beleidsverantwoordelijken 

Tom Vandenkendelaere| Schepen van onderwijsregie en flankerend onderwijsbeleid | 

0479 39 05 57 

Dirk Lievens | Schepen van Jeugd | 0492 40 89 41 

Michèle Hostekint | Schepen van Diversiteit & Gelijke Kansen en integratie |  

0498 53 72 69 

 


