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Karin Hoogeveen van Sardes vertelde tijdens de kenniscirkel Ouderbetrokkenheid 3.0 over
ouderbetrokkenheid, de rol van de gemeente, het onderwijs, de voorschoolse instellingen en
natuurlijk de bibliotheek.
Volgens Karin is het belangrijk de ouders van jonge kinderen uit uw omgeving te leren
kennen. Zijn ze bijvoorbeeld geschoold? De verschillen tussen gezinnen zijn soms zo groot.
Enig idee hoeveel woorden een kind uit een laaggeschoold gezin per uur te horen krijgt? Dat
zijn er 615. Zet dat tegenover het aantal woorden dat een kind te horen krijgt in een
hooggeschoold gezin: 2153. Een groot verschil dus. Scholen hebben hier maar weinig idee
van. Hoe maak je die verschillen tussen gezinnen kleiner? Hierin kan de bibliotheek een
belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld door voorlezen te promoten. Voorlezen heeft niet alleen
een positief effect op de woordenschat van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat voorlezen ook
positief effect heeft op rekenvaardigheden en wiskunde. Dit bleek eerder al uit buitenlands
onderzoek, maar wordt nu ook ondersteund door Nederlands onderzoek. Interactief voorlezen
zou het meest effectief zijn.
Wie zijn de meest fanatieke voorlezers? Dat zijn hogeropgeleiden in de leeftijd van 18 – 49
jaar. Met name vrouwen lezen voor. Binnen het gezin leest 73 procent van de moeders hun
kinderen voor. Vaders lopen hier iets achter: 61 procent. Moeders lezen vaker voor, hun
voorleessessies duren langer en ze gebruiken vaker interactieve voorleestechnieken. Vaders
kunnen dus nog best wel een beetje opgevoed worden in het voorlezen! In de Vaderweek
werd hier ook extra aandacht aan besteed. Voorlezende vaders stimuleren het leesgedrag
van kinderen enorm. Tijdens de Vaderweek van 17 t/m 23 november kregen vaders die voor
€15,- aan boeken kopen het Schoenboekje Nooit meer bang voor Sint en Piet cadeau.
Belangrijk om te achterhalen zijn de behoefte, wensen en verwachtingen van ouders. Het
opbouwen van een band met ouders en hen leren kennen vormt de basis van ouderbeleid dat
aansluit bij mogelijkheden en wensen van ouders. Hiermee start je een ‘pedagogisch
partnerschap’. Een aantal goede voorbeelden waarmee dit partnerschap gestart kan worden:
omgekeerde tienminutengesprekken (waarbij niet de leerkracht maar de ouders vertellen hoe
het gaat met het kind), gezinsportfolio, voorleesinloop, Verteltassen, Voorleesexpress, VVEThuis.
Karin Hoogeveen vroeg aan het publiek of zij zich konden herinneren vroeger te zijn
voorgelezen. Wat mensen zich daar vooral van kunnen herinneren is de setting en dat het zo
gezellig was. Ouderbetrokkenheid, zo stelt Hoogeveen, gaat dan ook over een gezellige
sfeer, sensitiviteit en empatisch zijn. Voorlezen moet iets plezierigs zijn. Het gaat niet zo zeer
om elke dag tien minuten voorlezen. Veel belangrijker is de manier waarop: op een sensitieve
en betrokken manier.

