
Heel de Boni leest !

Welkom 



Even voorstellen

• Mark Brijan

• Schoolleider Bonifatius mavo

• Dirande van der Weerd

• Docent aardrijkskunde



Starttaak

Wat is je favoriete boek? 

Wat doen wij op school al aan taal/leesbevordering? 



Effectief leesonderwijs

• https://www.youtube.com/watch?v=6zVOV8ytUK4

https://www.youtube.com/watch?v=6zVOV8ytUK4


(Actie)onderzoek projectgroep 

Probleemanalyse

*tegenvallende (examen)resultaten

*begrijpend lezen

*woordenschat

*leesvaardigheid

*talige methodes

Ondersteuning data: 

Cito (woordenschat en begrijpend lezen)

Examenresultaten



Projectgroep: taal

• Afvaardiging van verschillende secties

• Doel: verbeteren van de taalontwikkeling op de Boni

• 1x per 6 weken komen we bij elkaar



Inhoudelijke verdieping

• Masterclass (rijke taal)

• Webinars

• (Vak)tijdschriften

• Schoolbezoek

• Artikelen

Literatuur

• Staat van het onderwijs (2019)

• Pisa (2018)

• DUO onderwijsonderzoek (2017)

• Mol & Bus (2011)

• Marzano (2004)    e.a.

THEORETISCH KADER



Interventie

• Voorstel communiceren met MT } MR 

• Definitieve plan presenteren aan team

(draagvlak)

• Faciliteren : alle leerlingen kiezen een boek 

alle teamleden krijgen een boekenbon

• Promotie: ouders en leerlingen informeren

kick-off

In de hele school, 2 x per week een half uur vrij 

lezen tijdens de vak lessen volgens een         

wisselend rooster



Afgelopen jaar… 

• Onderzoek op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid om de 
leerlingen te laten leren

• Intensieve samenwerking met vakgroep Nederlands

• Íedereen leest, van docent tot leerling ,van conciërge tot directeur

• Het is stil in de school! Op weg naar een leescultuur……. 

• We zijn op de goed weg, maar… het valt niet altijd mee     



Evaluatie/bijstellen/afspraken

• Evaluatie leerlingen (zijn meer gaan lezen, maar vinden het niet altijd 
leuk)

• Evaluatie docenten  (rol docent t.o.v. het lezen van leerlingen lijkt 
cruciaal)              

• Resultaten?  (eerste resultaten langzaam zichtbaar, lezen speelt 
grotere rol dan andere jaren)

• Kleine praktische aanpassingen



Voorzichtig resultaat



Afspraken
• 2 x per week een half uur lezen volgens het rooster (jaarrooster) tijdens een vak les

• het laatste kwartier vul je op eigen initiatief in (lessen van 45 minuten)

• Iedereen leest van conciërge tot directeur

• als je binnen de school bent, lees je (ook in tussenuren/personeelskamer)

• geen leesboek (altijd in de tas) = consequentie (regels en routines)

• binnenkort in elk lokaal een boekenkastje met boeken OB en BB

• toets klaar = lezen!






