
BoekStart  

Profiel enthousiaste pedagogisch medewerker 

 leest een paar keer per week of dagelijks voor aan de hele groep 

 leest een paar keer per week of dagelijks voor aan kleinere groepjes 

 leest een paar keer per week of dagelijks voor als vast programmaonderdeel 

 nodigt kinderen een paar keer per week of dagelijks uit zelf boekjes te pakken 

 werkt een paar keer per week of dagelijks met digitale prentenboeken 

 helpt kinderen vaak of altijd met het uitkiezen van een boekje 

 leest vaak of altijd voor als een kind erom vraagt 

 praat vaak of altijd voor of na het voorlezen met de kinderen over boeken 

 legt vaak of altijd moeilijke woorden uit tijdens het voorlezen 

 organiseert vaak of altijd activiteiten n.a.v. het voorlezen van een boek 

 praat vaak met ouders over het boek dat is voorgelezen 

 vertelt vaak over digitale prentenboeken 

 stimuleert ouders vaak naar de Bibliotheek of boekhandel te gaan 

 stimuleert ouders vaak om thuis voor te lezen 

  

12-14 stellingen positief beantwoord betekent: heel enthousiast 

Minder dan 3 stellingen positief beantwoord betekent:  niet enthousiast 

 

dBos PO 

Enthousiaste lezers: 

 vinden het leuk om een boek te lezen 

 lezen vaak thuis in een boek 

 vinden het leuk om in de klas in een boek te lezen 

 gaan vaak naar de bibliotheek buiten de school 

 vinden het leuk als de juf/meester iets vertelt over een boek 

  

5 betekent: heel enthousiast (alles van toepassing) 

0 betekent: helemaal niet enthousiast (niets van toepassing) 

  



Enthousiaste leesouders: 

 praten soms of vaak met hun kind over boeken 

 geven hun kind tips voor leuke boeken 

 lezen hun kind soms of vaak thuis voor 

  

3 betekent: heel enthousiast (alles van toepassing) 

0 betekent: helemaal niet enthousiast (niets van toepassing) 

  

Leesbevorderende leerkrachten: 

 lezen tenminste een of een paar keer per week voor aan de groep 

 laten leerlingen tenminste een of een paar keer per week stillezen/vrij lezen 

 houden minimaal een keer per week een boekenkring (hieronder vallen ook een 

boekintroductie, boekenbabbel, boekensushi of speeddate) 

 gebruiken regelmatig of vaak leesboeken bij de wereldoriënterende onderwerpen 

 helpen leerlingen minimaal een keer per week bij het uitzieken van een boek ? 

 praten minimaal een keer per week voor of na het voorlezen met de leerlingen over het boek 

 vinden het best of erg leuk om een boek te lezen 

 lezen vaak thuis in een boek 

  

8 stellingen positief beantwoord betekent: heel leesbevorderend (alles van toepassing) 

Minder dan 4 stellingen positief beantwoord betekent: niet leesbevorderend  

  

dBos VO 

Enthousiaste lezers: 

 vinden het best of erg leuk om een boek te lezen 

 lezen vaak thuis in een boek 

 komt op minimaal 2 verschillende manieren aan boeken 

  

3 betekent: heel enthousiast (alles van toepassing) 

0 betekent: helemaal niet enthousiast (niets van toepassing) 

  



Leesbevorderende docenten:  

 gebruikt minimaal een keer per maand aan het vak of thema 

gerelateerde boeken (anders dan lesboeken) in de les 

 laat de leerlingen minimaal een keer per week vrij lezen/ stillezen 

 geeft minimaal een keer per maand boekentips aan leerlingen 

 praat minimaal een keer per maand met de leerlingen over boeken 

 leest minimaal een keer per maand voor uit een boek 

  

5 betekent: heel leesbevorderend (alles van toepassing) 

0 betekent: helemaal niet leesbevorderend (niets van toepassing) 

  


