Persbericht
“We brengen verhalen tot leven”

Studenten Lager onderwijs lezen voor tijdens de Jeugdboekenweek
Tijdens de Jeugdboekenweek lezen studenten Lager onderwijs van de Odisee hogeschool Aalst voor aan
kinderen die van verhalen houden. De voorleesmomenten vinden plaats in de jeugdafdeling van de
bibliotheken van Aalst, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Denderleeuw op zaterdag 5 maart en zaterdag 12
maart 2016 telkens van 10u45 tot 11u45. Het thema van de jeugdboekenweek dit jaar is ‘Weg van de
stad’.
In kleine groepjes voorlezen
‘Kinderen zijn nieuwsgierig,’ weten de studenten Lager onderwijs aan Odisee in Aalst. ‘Met een attribuut uit
het verhaal trek je meteen hun aandacht en neem je ze zo mee in het boek. Gezellig bij mekaar in de leeshoek
is het ook voor de jongste luisteraars genieten van een verhaal dat je met stem en mimiek tot leven probeert
te brengen. Dat ze niet elk woord begrijpen, is geen probleem. Aan de reacties en de aandacht van de
kinderen merk je overduidelijk of ze mee zijn of niet.’
‘In de klas lezen we meestal voor een groep van 20 of meer. Hier in de bib is de groepsgrootte erg wisselend
en krijgt het voorlezen iets intiems en gemoedelijks met 5 of 6 kinderen en ook opa of mama die
meeluisteren.’
Interactief
Omdat kinderen niet alleen graag luisteren maar vooral graag iets doen, bedenken de studenten bij elk
verhaal een korte activiteit die aansluit bij het boek. Ze zingen samen met de kinderen, doen een dansje of
bedenken bijvoorbeeld toverspreuken.
Voorlezen biedt heel wat voordelen
Voorlezen is een laagdrempelige activiteit die voor kinderen heel wat voordelen oplevert. Ze pikken op een
ongedwongen manier nieuwe woorden op, ervaren hoe een verhaal opgebouwd wordt, proberen zich het
verhaal voor te stellen en het mee te beleven. Voorlezen zet kinderen op weg om zelf te lezen, maar ook voor
wie al kan lezen, blijft luisteren naar een verhaal een aangename en leerrijke ontspanning.
‘De jaarlijkse Jeugdboekenweek is een stimulans voor leerkrachten en ouders om kinderen eens extra met een
verhaal te verwennen’, vertellen de studenten nog. ‘Volhouden, die goede gewoonte, want bij elke
gebeurtenis valt er wel een verhaal te vinden’.

Odisee organiseert deze activiteiten samen met BibArt en de steun van de provincie OostVlaanderen. BibArt is het samenwerkingsverband van de bibliotheken in de Aalsterse regio.
U bent van harte welkom op een van de gevaarlijke voorleeshalfuurtjes. Het zou ons ook plezier doen
mocht u de voorleesmomenten en de Jeugdboekenweek al aankondigen in uw medium.
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Praktische informatie
U bent welkom zaterdag 05/03 en 12/03 van 10.45u tot 11.45u om mee te komen luisteren naar de studenten in
de bibliotheken.
Nicole Janssens, docent Lager onderwijs, nicole.janssens@odisee.be, 053 72 71 70
Saskia Timmermans, docent Lager onderwijs, saskia.timmermans@odisee.be, 053 72 71 70
Koen Van de Moortele, communicatie, koen.vandemoortele@odisee.be 0497 58 31 78

