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Verslag presentatie Caroline Heijer en Nicolien de Pater van ProBiblio
Parallelsessie 2a
Caroline Heijer en Nicolien de Pater - Ouders en een positieve leesopvoeding
Tijdens de parallelsessie met Caroline Heijer en Nicolien de Pater over Ouders en een
positieve leesopvoeding, gaan de aanwezigen zelf aan de slag. In kleine groepjes moet een
verleidende zin worden bedacht over waarom ouderbetrokkenheid voor de bibliotheek zo
belangrijk is. Waarom moet het op de agenda komen van de bibliotheek? Twee voorbeelden
van een verleidende tekst die zijn bedacht: Ouder: lees samen met je kind, als je zijn
toekomst belangrijk vindt! En: Thuislezen heeft impact! Beide zinnen snijden hout want
ouders blijken vijf maal meer impact te hebben op het leesgedrag van hun kind dan
bijvoorbeeld een leerkracht.
Wat kun je als ouder doen om een positieve leesopvoeding te bieden? Natuurlijk door het
goede voorbeeld te geven en zelf ook boeken te lezen. Ga naar de bibliotheek of boekwinkel,
leen of koop boeken, geef een boek cadeau en lees voor. Opvallend is dat ‘praten over
boeken’ het belangrijkste kenmerk is voor een positieve leesopvoeding.
Een betrokken ouder doet nogal wat thuis voor een positieve leesopvoeding. De Monitor
dBos kenschetst een profiel: een betrokken ouder leest thuis geregeld voor, gaat met
zijn/haar kind naar de bibliotheek, praat met zijn/haar kind over boeken, geeft zijn/haar kind
tips over leuke boeken. Uit dezelfde Monitor blijkt dat veertien procent van de ouders al deze
vier dingen doen.
Als de leesconsulent de ouderbetrokkenheid vanuit de bibliotheek gaat ‘doen’, wat moet hij of
zij dan kennen en kunnen? Hoe kun je als bibliotheek ouderbetrokkenheid in de omgeving
vergroten? Leer in elk geval over de volgende onderwerpen:
- E-book Ouderenbetrokkenheid 3.0
- Publicaties Stichting Actief Ouderschap
- Onderzoek Ouders en School van de Radboud Universiteit
Hou als bibliotheek een open houding naar scholen toe. Ouderbetrokkenheid is namelijk altijd
vraag gestuurd. Wees daarom nieuwsgierig en sta open voor de wensen van de school.

