
Doe dat dan snel
en ontvang het 
actiepakket!

NOG GEEN 
ACTIVITEIT
AANGEMELD?

TIPS VOOR SCHOLEN

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd. Zij hebben grote moeite met lezen, schrijven 
en/of rekenen. Met allerlei problemen op gebieden als werk, geld, gezondheid en gezin. Kinderen die 
opgroeien in gezinnen met een laaggeletterde ouder presteren minder goed op school en lopen een 
verhoogd risico om op latere leeftijd ook laaggeletterd te worden. Tijdens de Week van de Alfabetisering 
van 3-9 september vraagt Stichting Lezen & Schrijven samen met vele honderden partners aandacht 
voor deze problematiek. Want laaggeletterdheid op de kaart zetten, kunnen we alleen met elkaar.

Samen voor een geletterd Nederland!
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TIPS!

Schoolttv 

en Klokhuis  

leggen dit uit.

* Samen met Uitgeverij Plint hebben we een speciale 
editie van de dichtbundel DICHTER uitgegeven met 
gedichten over laaggeletterdheid. Wil je een dichter 
uitnodigen die aan DICHTER heeft bijgedragen? Dat 
kan! Mail naar: info@weekvandealfabetisering.nl

Met mij alles goed, maar
als ik toch net zo makkelijk
kon schrijven en lezen 
als ik kan praten, dansen en zingen 
dan zou het leven nóg iets mooier wezen.

- Theo Olthuis 

NOG IETS MOOIER

Over Stichting Lezen & Schrijven 
Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, 
schrijven, rekenen en omgaan met een computer. De stichting maakt daarom laaggeletterdheid 
onderwerp van gesprek bij publiek en politiek en ondersteunt in het  
hele land honderden gemeenten, instellingen, bedrijven, docenten  
en vrijwilligers bij het organiseren van scholing.

 info@weekvandealfabetisering.nl  070 - 302 26 60

LEES 
GEDICHTEN VOOR 
Lees gedichten voor uit DICHTER*  
of nodig een kinderboekenschrijver/
dichter uit om in de klas voor te dragen. 
Ga daarna met de klas in gesprek over 
de gedichten. Vragen als ‘Hoe voel  
je je hierbij?’, ‘Waar gaat het over?’  
en ‘Wat maakt dit een gedicht?’,  
geven vaak een mooi gesprek. 

MAAK 
TEKENINGEN VAN 
DE GEDICHTEN
Laat de leerlingen het (zelfgeschreven) 
gedicht uitbeelden in mooie 
tekeningen. Organiseer een expositie 
voor ouders met meer informatie over 
laaggeletterdheid en/of roep hen op 
om taalvrijwilliger te worden.

SCHRIJF  
EEN GEDICHT
Schrijf samen met de klas een gedicht  
over laaggeletterdheid en maak kans  
op een klassenuitje naar de Efteling!  
Kijk voor meer informatie & een  
speciale oproep van Roodkapje op 
www.weekvandealfabetisering.nl/efteling

Poëzie is spelen met taal. Gedichten zijn vaak kort en 
krachtig. Ze zetten aan tot nadenken en stimuleren 
creativiteit. Door het lezen, bespreken en schrijven 
van gedichten komen kinderen (en volwassenen) 
spelenderwijs met bijzondere en beeldende taal in 
aanraking. Soms worden moeilijke gevoelens in een 
gedicht besproken in makkelijke taal. Zo kan ook een 
onderwerp als laaggeletterdheid, met gevoelens van 
bijvoorbeeld schaamte, besproken worden. .  

Wat is 
  een gedicht?

Lees meer >

Lees meer >

https://schooltv.nl/video/poezie-wat-is-een-gedicht/
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-poezie/
http://www.weekvandealfabetisering.nl/dichter
mailto:info@weekvandealfabetisering.nl
https://www.facebook.com/lezenenschrijven
https://www.youtube.com/channel/UCLdn8L8TKHpfyYCneGh8Hhw
https://twitter.com/Lezenschrijven
https://www.linkedin.com/company/stichting-lezen-&-schrijven/
https://www.instagram.com/lezenenschrijven/
mailto:info@weekvandealfabetisering.nl
http://www.weekvandealfabetisering.nl/
https://www.lezenenschrijven.nl/

