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Doelstelling




Interculturele uitwisseling: luisteren naar elkaars ervaringen rond lezen, bibliotheekbezoeken,..
Bibliotheek en initiatieven rond lezen leren kennen
Nieuwsgierigheid aanwakkeren naar (Nederlandstalige) boeken

Materiaal
 Geluidsfragment en geluidsinstallatie om de reportage in groep te beluisteren.
 De tekst van het geluidsfragment in evenveel exemplaren als er deelnemers zijn.
 Korte inhouden van de boeken van Johan Van Caeneghem: genoeg exemplaren voorzien voor het aantal
deelnemers dat er zijn.
 De praatkaarten ‘lezen in de bib’ in voldoende exemplaren om een aantal groepjes te kunnen maken.
Voorbereiding
 Zet de geluidsinstallatie klaar voor gebruik.
 Neem een eenvoudig boek mee om te tonen, bv een boek van Johan Van Caeneghem. Neem een
eenvoudige krant mee, bv de ‘Wablieft’.
 Neem een oefenmethode mee; boek of CD,... als voorbeeld om Nederlands te oefenen thuis.
 Neem eventueel een foto mee van Malala Youzafzaj, je kan iets over haar vertellen.
Methode
> Verwelkoming in grote groep
Na de verwelkoming kondig je het thema van de dag aan.
Vertel over een mooi boek dat je onlangs hebt gelezen. Vertel kort en in duidelijk begrijpbare woorden. Vraag
aan de deelnemers: als jij nu naar de bibliotheek zou gaan, over welk thema of onderwerp zou je een boek
willen kiezen in de bib?(Kringgesprek).
Vertel dat elk boek een ander verhaal vertelt. Stel voor om samen een verhaal te maken. Jij vertelt eerst de
eerste zin van het verhaal (bv. Mohammed staat te wachten op de bus in zijn straat en ziet iets raar…). De
tweede persoon in de kring herhaalt de zin en breidt er een vervolg aan. Zo wordt verder rond gegaan. (Indien
de groep te groot is, splits je op in twee kringen met een apart verhaal…).
De uitgeprinte teksten van het fragment uitdelen en luisteren naar het geluidsfragment.

Peil naar de reacties met volgende vragen:
Het project ‘Samen lezen’, wat is dat precies?
Hoe werken de mensen in het project met de teksten?
Over wat gaat de tekst vandaag in het project?
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Vertel over de bib. Vertel dat er ook een aanbod is voor anderstaligen die Nederlands willen leren.
Vertel over ‘Wablieft’, over eenvoudig geschreven boeken, bv de boeken van Johan Van Caeneghem, speciaal
ontwikkelt voor anderstaligen.
In duo’s gaan zitten
Geef de opdracht om per twee een korte inhoud van één van de boeken te kiezen. Probeer samen de tekst te
begrijpen en te bespreken. Bespreek aan de hand van de vraagjes erbij: Zou je dit boek willen lezen? Waarom
wel? Waarom niet? Hoe zou het verhaal verder verlopen?
> In kleine groepjes
Deel de groep in een aantal gemengde groepjes. Ideaal zou zijn een groep van een vijftal mensen waaronder
zich twee Nederlandstaligen bevinden. De deelnemers bespreken de praatkaarten in willekeurige volgorde.
Lees om de beurt een vraag voor. Wie de vraag heeft gelezen mag ook meteen de vraag beantwoorden. De
anderen mogen daarna ook vertellen wat zij ervan denken.
De groepjes bespreken de vraagkaarten.

> Afronding
Ter afronding kan je aan elk groepje nog eens het woord geven om iets te vertellen in de grote groep. Dit kan
gaan over een mooi verhaal dat in kleine groep verteld is. Spreek samen af wie in grote groep iets zal vertellen.
Ten slotte kan je de reportage nog eens laten beluisteren.

