Ontmoetingsdag KJV 21 september ’13
Sessie 4: KJV op school: waarom wel, waarom niet, wat kan het betekenen en hoe
kan je het aanpakken?

1

Context van de school:
-

Kleine familiale school

-

Heel wat verschillende nationaliteiten

-

Ook heel wat ‘bakfietsouders’

-

Uitgebreide zorgwerking

2 Uitgangspunten:
Schooljaar 2012:
-

uitdaging voor sterke/hoogbegaafde leerlingen

-

internetjury met begeleider en leeskring (zorgleerkracht)

-

6 lln uit het 3de leerjaar: leesgroep 3

Schooljaar 2013:
-

wegens groot succes, verdere uitbreiding naar sterke lezers

-

1 coördinator en 1 begeleider (zorgleerkrachten)

-

3 lln uit het 2de leerjaar: leesgroep 2
12 lln uit het 3de leerjaar: leesgroep 2
7 lln uit het 4de leerjaar: leesgroep 3

3 Zo pakken wij het aan:
Wanneer?

Wat?

Begin
september:

- Reclame maken in de klassen.
- Kinderen die interesse hebben krijgen een brief mee naar huis en
kunnen zich inschrijven.
 voorbeeldbrief zie bijlage 1
- Coördinator verzamelt inschrijvingen en geeft online de
leesgroepen met begeleider door.

Eind september:

- Leden krijgen een lidkaart en leesdagboek.
- Op zoek gaan naar de boeken!
* Archief aanleggen
* Overzicht aanmaken
 overzicht zie bijlage 2

Oktober,
november,
december,
januari,
februari

- Lezen lezen lezen! Thuis en op school!

- Leesbegeleiders volgen mee op!

Januari ‘14:

- Wanneer een boek door alle leden gelezen is, kan het boek binnen
de leesgroep besproken worden. (Tips en werkmodellen zijn op de
website te vinden!) Dit gebeurt tijdens zorgmomenten op
vrijdagnamiddag.

Enkele voorbeelden:
Een elfje maken naar aanleiding van het gedicht in het boek ‘De
Vindeling van Wammerswald’.

Een woordschilderij over het luisterverhaal ‘De schone slaapster’.

Voor de
paasvakantie:
12 april ‘14!

- Stemmen!
- Alle stemformulieren doorgeven, coördinator geeft de stemming
door.

- Favoriete boek voorstellen aan de rest van de klas.

Begin april ’14:

- Uitnodigingen KJV feest meegeven, vervoer organiseren,
inschrijvingen doorgeven.

Zondag 4mei ‘14:

- KJV feest in de Warande te Turnhout
* Winnaars worden bekend gemaakt.
- Gesigneerde boeken:

Mei ‘14

- Winnaars bekend maken in de school d.m.v. affiches.
- Diploma uitreiking
 Diploma in bijlage 3

4 Moeilijkheden:
-

Avi niveau/ taalvaardigheid versus enthousiasme.

-

Opgepast dat het geen ‘elite’ groepje wordt.

-

Boeken verzamelen in samenwerking met de bib.

5 Mijn ervaring en uitdaging naar de toekomst
Kinderen zijn enorm enthousiast. Het is een echte motivatie om nog meer te lezen. Ze
gaan spontaan op zoek naar informatie en naar meerdere boeken van de auteurs en
illustratoren. Een verrijking!
Bovendien motiveren ze andere kinderen van de klas om mee te lezen.
En last but not least, we krijgen ook heel wat positieve reacties van ouders!
Ik zou onze KJV-werking in de toekomst willen uitbreiden naar heel de lagere school.
Verder zou ik met klasoverschrijdende leesgroepen willen werken waardoor ook minder
taalvaardige leerlingen kunnen meelezen met een lagere leesgroep.

Bijlage 1 : Brief aan de ouders

Beste ouders
Zoals jullie weten zijn er verschillende kinderen in onze klas ‘gebeten door lezen’. Daarom
zijn we op zoek gegaan naar een extra uitdaging voor deze sterke lezers en wie zoekt die
vindt!

Wat?
De kinder- en jeugdjury! We lezen 10 opgegeven kinderboeken en brengen een stem uit.
Neem gerust zelf een kijkje op www.kjv.be!

Hoe?
We gaan samen op zoek naar de genomineerde boeken; thuis, in de bib, op school… Uw
kind leest de boeken thuis en tijdens vrije momenten op school. Juf Krisje bespreekt de
boeken met de kinderen en vult samen met uw kind de stemformulieren in.
Je krijgt een KJV lidkaart waarmee je korting krijgt in een aantal boekhandels. In april krijg
je ook een uitnodiging voor het KJV feest waar auteurs en illustratoren zijn van de boeken
die we lezen. Op het feest maken ze de winnaars van de KJV bekend.

Wanneer?
We starten begin september met het registeren, het verzamelen van de boeken en het lezen.
Vanaf januari beginnen we de reeds gelezen boeken te bespreken. Voor 12 april 2014
moeten de stemmen binnen zijn.

Waarom?
Om het leesplezier te bevorderen, kennis te maken met verschillende kinderboeken en
auteurs, een uitdaging te geven, een eigen stem te kunnen uitbrengen...
Leesvriendelijke groeten,
Juf Anne en juf Krisje
_____________________________________________________________
O Ik geef mijn zoon/dochter ……………………………………………….. uit het 2de leerjaar de
toestemming om deel te nemen aan de kinder- en jeugdjury.

Handtekening,

We lezen mee met leesgroep 2, hier zijn de 10 boeken die wij moeten lezen. Hebben
jullie thuis al één van deze boeken? Laat het ons zeker weten!
GROEP 2: 6 tot 8 jaar

De fantastische
vliegende boeken van
Marius Mindermeer
William Joyce
ill: Joe Bluhm
vertaling: Huberte
Vriesendorp
Rubinstein

De zeepridder
Kristien In-t-Ven
ill: Mattias De Leeuw
Lannoo

Dino is mijn vriend
Harmen van Straaten
Kluitman

Het uur bij Tuur
Riet Wille
ill: Frank Daenen
De Eenhoorn

Jacques naar de stad
Alex T. Smith
vertaling: Harmen van
Straaten
The House of Books

Job en de duif redden
kip
Evelien De Vlieger
ill: Noëlle Smit
Lannoo

Josephina
Jaap Robben
ill: Merel Eyckerman
De Eenhoorn

O echo
Stan Van Steendam
Vrijdag

Takkenkind
Gerda Dendooven
Querido

Zondag
Kim Fupz Aakeson
ill: Eva Eriksson
vertaling: Edward Van
de Vendel
Querido

Bijlage 2 : Overzicht boeken en lezers

Bijlage 3 : Diploma

