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Inleiding 
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen (Algemene 

Rekenkamer, 2016).  

Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke 

leven.  

Als je niet goed kunt lezen, schrijven en/of rekenen, vind je minder snel een baan, kun je minder 

gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Onder de 2,5 miljoen laaggeletterden zijn 1,8 

miljoen 16- tot 65-jarigen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. 

 

De Arjen Roelofsskoalle is een kleine, landelijke dorpsschool gelegen in een agrarische omgeving 

boven de rook van Leeuwarden.  

Na het maken van een analyse van onze schoolpopulatie hebben wij het vermoeden gekregen dat 

het minder geletterd zijn in 65% van de gezinnen de oorzaak is van onze achterblijvende 

taalopbrengsten. Ook hebben we een aantal kinderen op onze school die gediagnosticeerd zijn met 

TOS. Wij willen ons daarom gaan verdiepen in deze problematieken zodat wij laaggeletterdheid 

kunnen herkennen en leerlingen/ouders gerichter kunnen ondersteunen. 

 

Elan Onderwijsgroep heeft een subsidie aangevraagd van 125.000 euro om de laaggeletterdheid aan 

te pakken, samen met bibliotheek Noord-Fryslân. In dit projectplan presenteren we de plannen die 

de Arjen Roelofsskoalle heeft om laaggeletterdheid terug te dringen.  

We richten ons daarbij zowel op de leerkrachten, ouder(s) als op de kinderen.  

Omdat laaggeletterdheid een begrip is wat confronterend kan overkomen bij de betrokkenen 

omschrijven we dit voor onze doelgroep liever als “taalarm”.  

Dit betekent dat we dit project Taalversterking noemen met als projecttitel “Sterk met Taal”. 

De projectperiode beslaat twee schooljaren: 2020-2021 en 2021-2022.  

Wat willen we 

1. Door mee te doen aan het project ‘Sterk met Taal’ stellen we ons als doel (digitaal) taalarme 

ouders te herkennen en te stimuleren om actief bezig te zijn met taalactiviteiten. Hierdoor 

verwachten we de algehele geletterdheid van de doelgroep te verbeteren en onze 

leerresultaten/taalopbrengsten te verhogen. 

2. We willen de doelgroep kennis laten maken met (digitale) geletterdheid op een 

laagdrempelige manier. 

3. We willen de doelgroep een plek bieden waar sociale contacten kunnen ontstaan en worden 

versterkt, waardoor een sociaal isolement wordt voorkomen en kennisoverdracht op 

natuurlijke wijze plaats vindt. 

Wat gaan we doen? 

1. Alle leerkrachten volgen scholing: signaleren van laaggeletterdheid bij ouders, verzorgd door 

de Bibliotheek. Voor het signaleren van thuissituaties waarin het taalaanbod versterkt kan 

worden, kunnen leerkrachten vaardigheden ontwikkelen. Deze worden aangeboden via een 

centraal scholingsaanbod. Dit zijn twee bijeenkomsten van anderhalf uur. 



 

 

2. Kennis nemen van diverse mogelijkheden in digitale geletterdheid. Het team gaat zich met 

ondersteuning van het Innovatorium verdiepen in het integreren van digitale geletterdheid 

in de vakgebieden, 

3. Leerkrachten schrijven in op een van de, door Kentalis aangeboden, scholingsmodules. 

4. De school organiseert samen met de OR ouderbijeenkomsten gericht op leespromotie en 

digitale geletterdheid; 

5. Door het inzetten (consolideren) van 123-Zing stimuleren we de taalvaardigheid met muziek. 

6. De school stimuleert de algemene mondelinge taalvaardigheid in de groepen. 

7. De school bevordert het leesplezier d.m.v. projectweken, bezoek aan de bibliotheek en het 

verstrekken van boeken. 

 

Wat is daarvoor nodig? 

Personeel 

1. Professionals die hun expertise kunnen inzetten binnen de doelgroep. 

2. Een netwerk van professionals die participeren in dit project zoals Bibliotheek, Kentalis, 

Innovatorium 

3. Samenwerking met de MR/OR vanwege ouderbijeenkomsten en boekcadeau 5 december 

Materieel 

1. Een ruimte in school geschikt voor de ontvangst van de doelgroep.  

2. Tijd: om scholing te volgen en bijeenkomsten te organiseren. 

3. Geld:  

Beschikbaar gesteld door Elan: 47 x €42,00 =     €1974,00 

• Consolideren 123-Zing       €350,00 

• Ouderbijeenkomsten       €150,00 

• Boekpromotie, bezoek aan schrijver, bibliotheek, boekcadeau   €450,00 

• Projectbegeleiding       €1024,00 

Wat is het tijdspad? 

De projectperiode beslaat twee schooljaren: 2020-2021 en 2021-2022. 

Scholing vindt plaats in september 2020 (123-ZING), januari en maart 2021 signalering laag-

geletterdheid.  

Wat is het gewenste resultaat? 

1. Kinderen, ouders en leerkrachten ervaren leesplezier; 

2. Personeel is zich bewust van laaggeletterdheid in het onderwijs;  

3. Personeel herkent signalen van TOS en/of laaggeletterdheid in de omgeving van een kind; 

4. Personeel weet welke interventies mogelijk zijn en kan deze inzetten; 

5. Ouders begrijpen de communicatie van school via Social Schools; 

6. Digitale geletterdheid is zichtbaar in andere vakgebieden; 

7. Taalresultaten laten een stijgende lijn zien. 

 


