In gesprek

BOEKEN TROEF
IN KBO
OUDENAARDE

De Horizon

Kort na het verschijnen van het eerste nummer van Fons
kregen we inspirerende foto’s toegestuurd uit KBO De
Horizon in Oudenaarde. Boekenjuf Ruth Vande Populiere
zet samen met haar collega’s tal van boekenprojecten op
poten en wakkert zo de liefde voor boeken bij haar leerlingen aan. Vol enthousiasme gaf ze ons wat meer uitleg
over de projecten. Heleen Rijckaert en Ruth Vande Populiere

Een uurtje per week mogen de kinderen
‘hun boekje te buiten gaan’ in het Boekaal, een gezellig ingerichte boekenklas.
Het team van KBO De Horizon zet boeken
vooral in om de spreek- en luistervaardig-

heid van de kinderen te vergroten. Ruth
en haar leerlingen filosoferen, vertellen,
spelen theater en poppenspel, en doen
dat allemaal met boeken als uitgangspunt.

HET BOEKAAL

Over de auteur
HELEEN
RIJCKAERT
is leerkracht Nederlands en PAV
aan het HTI Sint-Antonius in Gent.

RUTH
VANDE POPULIERE
is boekenjuf en GOK-coördinator
in KBO De Horizon in Zwijnaarde.

In het Boekaal werkt boekenjuf Ruth
met de kinderen gedurende een aantal
lessen rond hetzelfde boek. De kinderen
verwerken het boek muzisch of beeldend,
maar er wordt ook veel aandacht besteed
aan het nabespreken van het boek. Dat
doet Ruth volgens de methode van Aidan
Chambers.
Onder de noemer Lees 1 7 doen de
leerlingen en de leerkrachten van KBO
De Horizon elke dag twintig minuten
aan ‘vrij lezen’. Zien lezen doet immers
lezen. Voor de jongste kinderen wordt er
op hetzelfde moment twintig minuten
voorgelezen. De kinderen mogen kiezen
wat ze lezen: de krant of een tijdschrift,
een leesboek of een prentenboek, een
informatief boek, dichtbundel of strip.
Door alle boek- en tekstsoorten aan te
bieden, krijgen jonge lezers de kans om
hun eigen smaak te ontwikkelen. In deze
zoektocht worden ze ondersteund door
twee juffen. De leerlingen houden op een
leeskaartje bij wat ze gelezen hebben
en wat ze ervan vonden. Achteraf wordt
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CAMPING LEESWEIDE

met dat leeskaartje een boekenbabbel
gehouden, om zo boeken aan elkaar te
promoten. Het hoofddoel van ‘Lees 1 7’ is
vooral om het leesplezier bij de kinderen
aan te wakkeren. Twee jaar geleden wilde
het team van KBO De Horizon nog meer
doen om aan dat leesplezier te werken.
Daarom werd er toen in de school een gezellige leesruimte ingericht, die Camping
Leesweide wordt genoemd: zo wordt de
associatie met vakantie en ontspanning
gemaakt. De kinderen werden betrokken
bij het inrichten van de ruimte en voelen
zich er even ‘weg van de school’. Sindsdien is het lezen structureel verankerd
op school. Op die manier zet KBO De

Horizon in op het verhogen van de taalvaardigheid van de leerlingen. Lezen heeft
immers een positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend
lezen en schrijven – wie meer leest, wordt
dus beter in taal!
Ook aan poëzie wordt aandacht besteed
op KBO De Horizon. Onder het motto ‘we
halen poëzie uit de kast’, richtte Ruth
een Gouden Poëziekast in. Naar aanleiding van Werelddierendag selecteerde
Ruth bijvoorbeeld een aantal dierenraadsels of gedichten waaruit de dierennaam
weggelaten werd. Dit dier was terug te
vinden in de Gouden Kast. De kinderen

BOEKENBOOM

moeten dan aan de hand van een tip die
aan een knuffel hangt, het woord proberen te raden. Op die manier zet Ruth
ook poëzie in om de taalvaardigheid te
vergroten.
Centraal in de school staat de boekenboom. Die vormt steevast het vertrekpunt voor heel wat projecten, die steeds
gelinkt zijn aan boeken. De boom wordt
regelmatig aangekleed in verschillende
thema’s en zo ‘tot leven’ gebracht. De
boom verandert gedurende de vier seizoenen en houdt ook een dagboek bij over de
gebeurtenissen in de school en de wereld.

Heb je zelf foto’s van een project
rond taal uit jouw klas? Stuur
ze net zoals Ruth op naar Fons
(info@tijdschriftfons.be) en wie
weet komen jouw foto’s in het
volgende nummer van Fons!
POËZIE UIT DE KAST
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