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Ouders

Taalleesonderwijs Laaggeletterdheid bij ouders

Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze
Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op
www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat alle informatie en handreikingen
die in het kader van School aan Zet worden ontwikkeld om het onderwijs
(in de basisvaardigheden) te verbeteren.

• Komt niet of weinig op informatieavonden op school (kan de uitnodigingen
ervoor niet lezen).
Verborgen analfabetisme’ hoe herken je het?
Veel laaggeletterden schamen zich ervoor dat ze niet kunnen lezen en schrijven.
Ze hebben vaak een heel repertoire aan ‘trucs’ om hun problemen te verbergen.
Toch kunt u er wel achter komen of een ouder laaggeletterd is. Uit onderzoek
onder laaggeletterden blijkt dat zij de volgende smoezen paraat houden:
• “Dat formulier vul ik thuis wel in.”
• “Ik ben mijn bril vergeten.”
• “Ik lees nooit, omdat ik daar geen tijd voor heb.”
• “Werken met een computer is niets voor mij.”
• “Ik dacht dat de afspraak morgen was.”
• “Ik schrijf zo onleesbaar, doe jij dat maar voor me.”
• “Ik laat de kinderen altijd boodschappen doen.”
• “Ik houd niet van lezen, ik kijk liever televisie.”
• “Ik kan niet lezen, omdat ik woordblind ben.”

In Nederland zijn naar schatting anderhalf miljoen mensen laaggeletterd. Deze
mensen hebben grote moeite met lezen en schrijven, waardoor zij in het
dagelijks leven of op het werk minder goed kunnen functioneren. Van deze
anderhalf miljoen mensen is één miljoen autochtoon en een half miljoen
allochtoon. Van de één miljoen autochtonen is een kwart vrijwel geheel
ongeletterd. Dit betekent dat veel scholen te maken kunnen hebben met ouders
die laaggeletterd zijn. Deze ouders zijn moeilijk te bereiken via brieven per post
en uitnodigingen per e-mail voor informatieavonden, rapportbesprekingen
enzovoort. Samen met deze ouders werken aan goed taal/leesonderwijs voor
hun kinderen is dan praktisch onmogelijk.
Herkenningswijzer lees- en schrijfproblemen bij ouders
Als u de volgende signalen herkent, hebt u waarschijnlijk te maken met een
ouder met lees- en schrijfproblemen:
• Vraagt voortdurend om uitleg, ook over dingen die eenvoudig na te zoeken
of te lezen zijn;
• Komt steeds terug op het feit dat de school van de kinderen zo anders is
geworden en dat men het niet meer kan bijhouden;
• Is zeer negatief over schoolervaringen;
• Vertelt over woordblindheid of dyslexie van zichzelf of van familie- en/of
gezinsleden;
• Toont voortdurend tekenen van angst of spanning;

Wat te doen?
Vertel laaggeletterde ouders dat er veel meer mensen zijn met hetzelfde
probleem. Overtuig hen dat er iets aan te doen is door middel van speciale
cursussen voor volwassenen en dat deelname aan een cursus leidt tot grote
opluchting. Na het volgen van een cursus zullen ze in staat zijn hun kind voor te
lezen en te begeleiden bij de leerontwikkeling. Geef hen het gratis
telefoonnummer 0800 023 44 44 (24 uur per dag bereikbaar). Via dit nummer
kan de ouder zich aanmelden voor het volgen van een speciale cursus voor
volwassenen in de omgeving.
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Alfabetiseringscursus
Maak de deelname aan een alfabetiseringscursus laagdrempelig en organiseer een cursus voor ouders in de eigen school in samenwerking met het ROC en
andere scholen in de buurt.
Alle ouders doen mee
In het kader van het Project ‘Alle ouders doen mee’ heeft de CED-Groep Rotterdam materiaal ontwikkeld om ouders van basisschoolleerlingen te leren lezen en
schrijven, aan de hand van schoolgerelateerde onderwerpen (http://lezenenschrijven.king-com.nl/basisscholen/alle-ouders-doen-mee/).
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De kwaliteitskaart Laaggeletterdheid bij ouders is ontwikkeld door Lucie Spreij (SvO) in opdracht van School aan Zet. De kwaliteitskaart is te vinden op
www.schoolaanzet.nl. School aan Zet draagt zorg voor de uitvoering van onderdelen van de Kwaliteitsagenda PO Scholen voor morgen. Dit gebeurt onder
verantwoordelijkheid van de PO-Raad (zie ook www.schoolaanzet.nl). Meer informatie: Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl.

© Buiten het downloaden zijn alle rechten
op dit product voorbehouden aan:

KWALITEITSKAART
2

Postbus 556, 2501 CN Den Haag
e-mail: secretariaat@schoolaanzet.nl
www.schoolaanzet.nl

