Toelichting Menukaart Laaggeletterdheid scholen
Laaggeletterdheid kunnen we alleen bestrijden wanneer
we het samen doen. We willen dat kinderen plezier
hebben in lezen. Bij plezier in lezen gaan kinderen ook
meer lezen. Zo zorgen we dat zij in hun volwassen leven
goed kunnen lezen en schrijven. Ouders van deze
kinderen kunnen we helpen door hen te motiveren om
ook zelf beter te leren lezen en schrijven. We kunnen
onze teksten makkelijk leesbaar maken, zodat
informatie goed te begrijpen is.
Alle acties die u kunt doen, staan in een overzicht. Dit is
een ‘Menukaart Laaggeletterdheid’. Hiermee willen we
u in staat stellen om goed gebruik te maken van het
aanbod gericht op Laaggeletterdheid. U kunt zelf het
aanbod kiezen dat passend is voor uw school.
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Plan van aanpak maken
Ouders en medewerkers informeren. Zorgen voor
steun in de school.
Medewerkers herkennen welke ouders
laaggeletterd zijn. Ze bespreken dit en verwijzen
naar passend taalaanbod.
Eenvoudige Communicatie met ouders.
Taalaanbod voor ouders op de school organiseren
Aanvullend aanbod voor kinderen. Zo voorkomen
we laaggeletterdheid als ze ouder worden. Waar
mogelijk gaat dit samen met acties om ouders te
motiveren taalles te gaan volgen.
Beleid maken over laaggeletterdheid

Waarom






Laaggeletterdheid komt nog vaak voor. Ook
ouders van uw leerlingen kunnen moeite
hebben met lezen en schrijven.
Kinderen die opgroeien bij laaggeletterde
ouders, hebben meer kans om zelf ook
laaggeletterd te worden.
10% van de leerlingen verlaat de
basisschool met een taalachterstand.

Werkwijze
De menukaart bestaat uit 7 onderdelen. In elk
deel staan activiteiten die helpen een doel te
halen. De school bepaalt zelf welke doelen ze
willen bereiken en welke activiteiten ze willen
doen. De activiteiten kun je bijna allemaal
onafhankelijk van elkaar doen.
Vraag uw contactpersoon naar meer informatie
of voor een startgesprek. Tijdens een gesprek
bespreekt u wat de school graag wil bereiken
en welke acties van de menukaart hierbij
passen.

Contact
Vraag uw eigen contactpersoon om meer informatie of vraag één van onderstaande contactpersonen.
 Bernadette Janssen (bjanssen@ggdgelderlandzuid.nl )
 Lisanne van Iterson (lisanne.vaniterson@bibliotheekrivierenland.nl )

