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1. Beschrijving van het project:
Leef je verhaal … een taalbad voor 1e jaarsleerlingen
uit het BuSO, opleidingsvorm OV3
1.1 INHOUD
Reeds geruime tijd duikt elk schooljaar eenzelfde probleem op in de verschillende klassen van het
oriëntatiejaar in de BuSO-scholen, opleidingsvorm 3: het leesniveau van de leerlingen is zeer
verschillend. Het zijn normaal begaafde jongeren maar wel met één of meerdere beperkingen of het
zijn jongeren met een licht mentale handicap en/of gedragsstoornis.
Aan leesbevordering doen voor deze doelgroep is geen sinecure.
Een eerste vaststelling is het beperkte aanbod van geschikt materiaal om aan de slag te gaan. De
boeken die op de markt zijn voor die leeftijdsgroep zijn meestal niet bruikbaar, omdat ze ofwel voor
leerlingen uit het oriëntatiejaar in de BuSO-scholen taaltechnisch te moeilijk zijn. Wanneer men
echter op zoek gaat naar leesmateriaal van een eenvoudiger niveau, dan komt men vaak terecht bij
verhalen waar de thema’s niet meer aansluiten bij hun leefwereld en veelal als kinderachtig worden
ervaren.
Een tweede vaststelling is het feit dat lezen voor veel van die leerlingen iets is wat zich beperkt tot de
lessen op school. Veel van deze jongeren worden opgevoed in een omgeving waar boeken geen
prominente plaats bekleden. De drempel om spontaan te lezen of een boek bij de bibliotheek te
ontlenen is groot. Wanneer deze jongeren door taalleerkrachten extra worden opgevolgd en
gestimuleerd aanzien zij dit in eerste instantie als een straf in plaats van een extra kans.
Met het project willen we proberen aan beide verzuchtingen te verhelpen.
Elke klas zal een eigen verhaal bedenken en omzetten naar één specifieke presentatievorm. Dit kan
een boek zijn, maar evengoed een fotoroman, een kamishibaiverhaal, een kortverhaal met
illustraties, een toneelversie ... . Het einddoel is een theatertje/productie/boekje maken van hun zelf
bedachte verhaal .
Elke klas zal in een aantal workshops een eigen verhaal bedenken. Zij moeten hierin vooral het
creatieve brein zijn en de verhaallijn bedenken, die aanvullen met concrete elementen, een bepaalde
sfeer oproepen. Zij reiken het ruwe materiaal aan dat door de auteur in een definitieve vorm kan
gegoten worden en uitgeschreven tot een volwaardig verhaal. Deze verhalen worden aansluitend in
een reeks workshops creatief uitgewerkt. Op die manier ontstaat niet alleen een blijvende
herinnering aan het project, maar beschikt elke school uiteindelijk over een aantal middelen
waarmee ze ook de volgende jaren aan de slag kunnen (hoekenwerk, klassikaal lezen, …).
Naast het ontwikkelen van de theatertje/productie/boekje willen we ook drempelverlagend naar
taalgebruik toe werken. We willen hun interesse voor boeken, voor lezen aanwakkeren. Daarom
willen we in de loop van het schooljaar ook door educatieve workshops (3 lesuren = een halve dag)
hun nieuwsgierigheid prikkelen, hen laten aanvoelen dat lezen een verrijkende en vooral plezante
ervaring is. Het is noodzakelijk om hen op een aangename manier onder te dompelen in de wereld
van de taal en hen zo te motiveren om mee te werken aan hun eindproduct.
Dit gebeurt in een introductie workshop, die focust op het werken met verhalen. De wereld in en
achter het boek maakt leerlingen nieuwsgierig en stimuleert creatief denken en handelen.

1.2 DOELSTELLINGEN
1. Voor de leerlingen
Hun interesse voor taal prikkelen vanuit de beeldcultuur in al haar facetten.
De interesse voor taal bij leerlingen verhogen. Doorheen de verschillende activiteiten worden de
leerlingen als het ware in een taalbad ondergedompeld. We hopen hen op deze manier kennis te
laten maken met een andere vorm van cultuur naast de snelle beeldcultuur waarin ze opgroeien.
Door reeds vanaf het eerste jaar extra aandacht te besteden aan taal en lezen willen we
drempelverlagend werken. Lezen en cultuur in het algemeen is niet elitair. We hopen doorheen deze
activiteiten hun interesse voor taal te kunnen aanwakkeren en hen hierdoor aan te zetten tot (meer)
lezen. Dit kan voor de leerlingen een stap zijn in het verhelpen van een eventuele taalachterstand.
2. Voor de huidige en toekomstige klassen BuSO
Ontwikkelen van werkmaterialen op maat in de beide scholen. Elke klas zal dan beschikken over een
aantal exemplaren van verschillende verwerkingsvormen van de eigen verhalen.
3. Voor de leerkrachten
Coaching van de leerkrachten uit het oriëntatiejaar en aanreiken van lesmappen door de
projectcoördinator.
Een workshop ‘creatief schrijven’ voor de leerkrachten.

1.3 DOELGROEP
Leerlingen en leerkrachten algemene vorming van het eerste jaar OV 3 in de BuSO-scholen SintGregorius en Sint-Jozef.

1.4 OMSCHRIJVING
‘Leef je verhaal’
Een verhaal is meer dan zomaar een verhaal. Het is een wereld op zich. Het is een venster op de
wereld. Het is de wereld achter het boek! Want een boek is een bron van plezier, een verbeeldings –
en een belevingswereld. Bovendien vormt het je taal, je persoonlijkheid, je interesses, je
wereldbeeld.
Leerlingen hierop attent maken, is hun nieuwsgierigheid prikkelen, hun fantasie stimuleren, hun
taalgevoel aanwakkeren, hun ogen openen voor een boek dat plots helemaal niet meer saai en
vervelend is, maar een gegeven waarmee je zo oneindig veel meer kan dan voorlezen of lezen. Die
ontdekkingsreis laat jongeren groeien. Een boek stopt niet bij de laatste pagina.
Laat ons een verhaal bedenken, schrijven, lezen, vertellen en kijken welke deuren het opent, op maat
voor elke klas.
Taal promoten, voeling met boeken creëren met aandacht voor ‘meervoudige intelligentie’.
Het project wil investeren in de verhaalbeleving van de leerlingen. Een aaneenschakeling van
workshops zorgt voor een invulling op maat voor elke OV3 klas, volgens hun specifieke aspecten.
Differentiëren is de boodschap!

1.5 CONCRETE INVULLING
Voor het volledige coördinatiepakket en de concrete invulling doen we een beroep op twee
personen die professioneel bezig zijn met taal: ‘De Leesmeermin’ Sabine Hoosemans en auteur

Daniël Billiet .
Ze bouwen het volledige concept uit en begeleiden de leerlingen en de leerkrachten doorheen het
project.
De projectbegeleider zal het geheel coördineren, lesmappen aanmaken en ondersteuning en
feedback geven aan de betrokken leerkrachten.
De projectbegeleider, de auteur, de stafmedewerker en coördinerend directeur van de
scholengemeenschap en de coördinatoren van de scholen, vormen de stuurgroep. Ze komen samen
om de inhoud van de workshops en de resultaten te bespreken, te evalueren en eventueel bij te
sturen.
De dagelijkse leiding is in handen van de werkgroep met de projectbegeleider, de pedagogische
stafmedewerker en een aantal leerkrachten.
Ze zijn verantwoordelijk voor de concrete uitwerking van het project.

Voorafgaand aan de workshops voor de leerlingen, wordt voor de leerkrachten een workshop
‘Creatief schrijven’ georganiseerd.
Voor de leerlingen voorzien we in elke klasgroep 4 à 5 workshops.
Er zijn in de 2 BuSO-scholen telkens 6 klasgroepen. Er wordt dus met 12 klasgroepen gewerkt, die elk
een verhaal maken en daarna volledig uitwerken tot een toonbaar-tastbaar resultaat.
Daarvoor wordt het volgende voorzien:
•
•

•

Elke klasgroep start met een introductie workshop ‘Werken met verhalen’.
In de verdere workshops wordt eerst het verhaal gemaakt, dan uitgeschreven.
Per school wordt er voor de verschillende klasgroepen een andere verwerkingsvorm
gekozen. Het zal gaan over een fotoroman, een kortverhaal, een kamishibai-verhaal, of een
andere presentatievorm afhankelijk van de klasgroep
Na de workshops, wordt in een toonmoment, de resultaten aan elkaar voorgesteld per
school.

De keuze en de verdeling van de werkvormen over de verschillende klassen zal in de loop van de 1ste
helft van het 1ste trimester bepaald worden in overleg met de leerkrachten. Er wordt in elk geval
geopteerd om elke verhaal –en verwerkingsvorm in beide scholen aan bod te laten komen.
De externe begeleiders zullen ook vooraf even meedraaien in de klas om zich een beeld te vormen
van de specifieke eigenheid van de groepen.

2. Invulling van het project:
2.0

EEN STAPPENPLAN

Stap 1:
2de helft oktober 2011:
Daniel en Sabine bezoeken de klassen tijdens de lesuren – ter observatie.
We maken er meteen gebruik van om in een 10-tal minuten aan het eind van de les, ons voor te
stellen, het project in te leiden en een eerste opdracht aan de leerlingen mee te geven.
Stap 2:
November 2011: introductieworkshops voor alle klassen
Door: De Leesmeermin
Opgebouwd uit 2 delen:
- kruip eens in een boek = warm maken voor boeken, lezen
- we maken een ‘moodboard’ = aanzet naar het zelf bedenken en vormgeven van een eigen verhaal
Uitsluitend voor de leerkrachten:
Woensdag 30 november: workshop creatief schrijven voor leerkrachten
Stap 3:
December – januari – februari: Workhops verhalen bedenken en schrijven per klas
Door: Daniel en Sabine of leerkracht
4 verhaalvormen
Stap 4:
December – Januari – Februari: Vormgeven verhalen
Door: De Leesmeermin
aan de hand van creatieve technieken naargelang de specifieke verhaalvorm met een afgewerkt
product als einddoel
Stap 5:
Maart
Onder begeleiding van Sabine en Daniel
Toonmoment met tentoonstelling per afdeling
Woensdag 28/02/12: toonmoment Sint-Jozef (vom)
Donderdag 29/03/12: toonmoment Sint-Gregorius (nam)
Rode draad
Er werd gekozen om een rode draad doorheen het project te weven aan de hand van tussentijdse
opdrachten, omdat gebleken is dat ‘continuïteit’ in zo’n project belangrijk is. Vooral omdat sommige
verhaalvormen reeds tegen de kerstvakantie afgewerkt zijn en het toonmoment pas eind maart valt.
Moodboard – Post-it-war - Boekenrally

2.1

WORKSHOP 1 : OVER VOELING KRIJGEN MET BOEKEN (O.L.V. DE LEESMEERMIN)
‘ Boeken zijn stom, lezen is saai, vervelend, moeilijk, …’
Of misschien toch niet?

2.1.1 Kruip eens in een boek. We grasduinen in het boekenaanbod op zoek naar een boek naar
ieders smaak

2.1.2 We maken een ‘MOODBOARD’ over het thema lezen, boeken, …

2.1.3 Tussentijdse opdracht: de POST-IT –WAR
Thema: Leef je verhaal

2.2
•
•

•
•

WORKSHOP 2 : VERHALEN BEDENKEN
Elke klas bedenkt tijdens de workshop onder leiding van schrijver Daniel Billiet een
verhaallijn. En er wordt een scenario opgesteld.
Vier verschillende verhaalvormen komen hier aan bod:
- Kamishibai - 1 op elke school
- Fotoroman – 1 op elke school
- Kortverhaal in boekvorm – 1 op elke school
- Klasverhaal omgezet tot posterroman – 3 op elke school
De verhalen werden op maat uitgeschreven en aangepast aan de specifieke verhaalvorm
door Daniel Billiet. De teksten van de posterromans zijn voor rekening van De Leesmeermin.
Van elke verhaalvorm wordt een eindproduct gemaakt . Elke leerling ontvangt op het eind
van het project een exemplaar van het verhaal van zijn eigen klas.

2.3
•

WORKSHOP 3 EN 4 : VERHALEN VORMGEVEN
Elk verhaal moet nu vorm krijgen. Illustraties worden aangepast aan de specifieke
verhaalvorm.

2.3.1 Kamishibai
De Kamishibai is een Japans verteltheatertje waarbij het verhaal vertelt wordt aan de hand van
platen. Op elke school wordt ook voor elke deelnemende klas een houten theatertje gemaakt.

²

2.3.2 Fotoroman
Twee verhalen werden omgezet in een fotoroman.
Een daarvan werd gemaakt met een klas doven –en gehoorgestoorden van Sint-Gregorius, onder
begeleiding van een doventolk.
Fotografie: Marjolein Vlietinck en De Leesmeermin.
Lay-out van de fotoromans is voor rekening van Pieter-Jan Deduytschaever
The making off…
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2.3.3 Kortverhaal in boekvorm
De leerlingen hebben onder leiding van Daniel Billiet een verhaallijn bedacht. Die storylijn werd
door Daniel Billiet uitgeschreven tot een volwaardig verhaal. Samen met De Leesmeermin maakten
de leerlingen illustraties voor hun boek.

2.3.4

Klasverhalen als posterboek

De 6 klasverhalen werden vanuit een elementair scenario omgezet in posterreeksen.
Elk verhaal bestaat uit evenveel posters als er hoofdstukken zijn. Op elke poster staat een afbeelding
en een korte tekst. Samen vormen zij de verhaallijn.

2.3.5 Tussentijdse opdracht: BOEKENRALLY
Met de posterromans werd binnen elke school een zoekwedstrijd georganiseerd.
Om beurten wordt een verhaal tentoongesteld op de school. Hoofdopdracht is om de verhaallijn te
herstellen, want de posters zijn in de foute volgorde opgehangen. Daarnaast wordt er aan elk verhaal
een reeks opdrachten gekoppeld.
Zo wordt de rode draad van het project weer door alle deelnemende klassen opgenomen.

2.3.6

Getuigenissen van leerlingen

‘Ik vond het project zeer interessant en heel leuk. We hebben er veel geleerd en gedaan. Onze klas
deed er aan mee! Leef je verhaal :-)’ – (Jamani)
‘Ik vond het project wel leuk want je kan eens uw eigen verhaal maken. En de band en samenwerking
van onze klas is ook verbeterd, want op mijn eentje zou ik het niet gekund hebben. Ik vond het
eigenlijk ook wel grappig, het was een tof project.’ – (Tim)
‘Ik lees niet graag maar ik vond het project wel leuk omdat we er van alles moesten mee doen’ –
(Pieter-Jan)

(OC2 Sint-Gregorius)

3. CV DE LEESMEERMIN & DANIEL BILLIET
Sabine Hoosemans
° Gent 1963
Licentiate Kunstgeschiedenis, gewezen jeugdbibliothecaris en zelfstandig leespromotor ‘De
Leesmeermin’
www.deleesmeermin.be
Zie ook: ‘Klasse voor leerkrachten – maart 2010’, ‘KlasCement: De lat hoog voor talen’
Hallo, ik ben Sabine, ook wel De Leesmeermin.
Nee, ik heb geen vissenstaart. Al ben ik een waterkind en is mijn sterrenbeeld kreeft. Waar ik ook
vertoef, te land of te water, … als er maar boeken in de buurt zijn!
In het eerste leerjaar ontdekte ik dat lettertjes een wondere wereld in zich droegen. Sindsdien
verslind ik boeken. Ik lijk wel een beetje op Matilda uit het boek van Roald Dahl.
Ik zit, ik lig, ik hang, ik wandel rond met boeken. Ik streel ze, ik koester ze, ik verzamel ze. Mijn huis
lijkt wel een bibliotheek.
Maar er is nog iets. Mijn handen willen nooit stilzitten. Ze kriebelen altijd om aan de slag te gaan:
knippen, plakken, tekenen, versieren, voelen, schikken,… en mooie, leuke, grappige dingen maken.
Ook en vooral met en over verhalen.
Ik heb meer dan meer dan 15 jaar in een bibliotheek gewerkt, vooral met kinderen. Ik maakte hen
graag warm voor verhalen, maar vind het ook belangrijk dat ze creatief leren denken en handelen.
Uit mijn jarenlange ervaring en vooral passie groeide de idee om nog meer kwaliteit en intensiteit en
diepgang te bieden, met ‘De Leesmeermin’ als resultaat.
Mijn slogan is: leesbevordering ‘op maat’
Omdat lezen belangrijk is, van jongs af aan. Omdat elk kind recht heeft op die wondere wereld achter
het boek.
Dit resulteert vaak in een samenwerking met dichter en docent creatief schrijven Daniel Billiet voor
op maat gemaakte projecten voor bijzondere doelgroepen.
Daniel Billiet
° Gent 1950
Dichter, schrijver en docent creatief schrijven
Promotor van de jeugdpoëzie in Vlaanderen

Daniel Billiet was leraar Nederlands en Engels in het secundair onderwijs en is docent creatief
schrijven. Hij werd een tijdlang klasvrij gemaakt om nieuwe technieken te bedenken voor het
brengen van poëzie in de klas. Als auteur is Billiet in de eerste plaats dichter, al schreef hij
ook een aantal jeugdverhalen. Centraal in zijn werk staan sociaal engagement, met
onderwerpen als derde wereld, ontwikkelingshulp, oorlog en milieuvervuiling, en typische
pubergevoelens als verliefdheid, angst, eenzaamheid en onzekerheid. Zijn nieuwsgierige
instelling weerspiegelt zich in zijn vele buitenlandse reizen; zo woonde hij een jaar in
Namibië en Zuid-Afrika.
Enkele gedichtenbundels:
1999 – Moenie worry nie
2006 – Wat van de liefde niet gezegd kan worden
2008 – Alles gaat voorbij, maar niets gaat over
Zie ook: www.villakakelbont.be of www.stichtinglezen.be voor bibliografie

4.

TOONMOMENT EN EINDRESULTATEN

4.1 Uitnodiging toonmomenten

‘Leef je verhaal’
Leesbevorderingsproject
voor observatiejaar BuSo klassen

UITNODIGING TOONMOMENTEN
Woensdag 28 maart
10.20 uur tot 12.00 uur

Beroepsschool Sint-Jozef
E.De Deynestraat 1 – 9000 Gent

Donderdag 29 maart
15.00 uur tot 16.50 uur

Beroepsschool Sint-Gregorius
Jules Destréelaan 67– 9050 Gentbrugge

Omdat letters, woorden en zinnen niet altijd op hun plaats vallen, lezen vaak moeizaam gaat, boeken
als saai ervaren worden… Daarom dit project ‘Leef je verhaal’.
Je kunt in een boek kruipen, erin opgaan, één worden met het personage, meegesleurd worden, erin
verdwijnen… Dat is wat boeken kunnen doen. Jongeren dat gevoel bezorgen en laten hongeren naar
meer, dat was ons opzet.
Twaalf klassen, uit twee vestigingen deelden dit project. Aandacht voor de vele verrijkende facetten
van boeken liep een schooljaar lang als een rode draad door dit project.
Projectcoördinator Sabine Hoosemans, ‘De Leesmeermin’, en schrijver Daniel Billiet lieten de
leerlingen verhalen beleven, bedenken, vormgeven.
Dat resulteerde in vier verschillende verhaalvormen: kamishibai, fotoroman, kortverhaal of
posterboek.
De onderdompeling in dit taalbad culmineert in twee slotmomenten, één voor elke school.
Graag nodigen wij u uit om samen met ons te kijken, te luisteren, te beleven… wat verhalen doen…

Programma:
Carrousel met doorschuifsysteem: 3 kleine toonmomenten van telkens 20 minuten. Elk onderdeel
omvat een kijk –en luistermoment en een kort doe-moment voor de leerlingen. Op die manier
worden alle verhalen uit het project voorgesteld.
Aansluitend tentoonstelling en receptie met alle deelnemers

‘Leef je verhaal’ is een leesbevorderingsproject voor observatiejaar BuSo van scholengemeenschap
‘Stroming Gent Noord-West’ in het kader van het Flankerend Onderwijsbeleid (FLOB) met steun van
de Provincie Oost-Vlaanderen.
Deelnemende scholen: Sint-Jozef Gent en Sint-Gregorius Gentbrugge

Coördinator: Sabine Hoosemans – De Leesmeermin
0474/70.37.63
info@deleesmeermin.be
www.deleesmeermin.be
Graag een seintje als u met ons mee viert.

4.2 Enkele uittreksels uit verhalen

4.2.1 Waarom Soleil geen Pizza lust -1A Sint-Jozef
Michael springt over de scheidingsmuur en knielt naast haar. ‘Doet het pijn?’ vraagt hij bezorgd.
‘Natuurlijk! Stommerik! Ik heb al zo vaak gezegd dat je Soleil niet zo mag laten schrikken. Ze is heel
schichtig!’ foetert Lotte met een pijnlijke grimas op haar gezicht.
Lotte en haar sneeuwwitte merrie Soleil zijn onafscheidelijk.
Haar stoere vriend Michael vindt dat niet altijd even leuk…
4.2.2 Code Rood – OC1 Sint-Gregorius
Donnerwetter! We worden aangevallen!’ roept Don SteF naar de plaats waar PingLei net een teug
van zijn koffie neemt. Die verslikt zich en begint te hoesten.
‘Kartagenen?’ piept PingLei.
‘Nee! Veel erger! MacAbaifanen! Op raketfietsen!’
Na de verwoesting van de aarde zwerft het ruimteschip Keriada Shuttle X50 al tientallen jaren door
het heelal. Aan boord: de mens.
Vele gevaren kruisen hun pad. Zo ook op een dag… de MacAbaifanen!
4.2.3 Een koekje van eigen deeg – 1D Sint-Jozef (fotoroman)
De juf schudt boos het hoofd. ‘Opruimen! En zorg dat alles blinkt zoals het moet!’
‘Mogen we niet eerst onze pannenkoek op…’
‘Nee,’ onderbreekt de juf kortaf, ’Opruimen! Jullie hebben het zelf verprutst!’
‘Maar juf, het is toch onze schuld niet dat er iemand zo stom was om met whisky brand te stichten,’
probeert Angelina nog.
De leerlingen van 1D zijn druk bezig in de keuken van de school.
Vandaag op het menu: geflambeerde pannenkoeken!
Wie maakt de grootste vlam?
Of beter: Wie maakt de keuken onveilig…?

4.2.4 Wie stopt Juliana? – OA1 Sint-Gregorius (fotoroman)
‘AJ is de beste voetballer van de hele school!’ lacht Robert na de oefenmatch.
AJ geeft hem een stomp. Iets te hard om vriendschappelijk te zijn.
‘Auw, man! Je moet het op mij niet uitwerken!’ Robert wrijft met een pijnlijke trek om de mond over
zijn schouder.
‘Trek het je niet zo aan, AJ, overmorgen is er opnieuw een training. En dan zul je haar wel verslaan,’
zegt Victor.
‘Zeker weten! Wat denkt die langharige spriet wel!’
Wat als er een nieuwe leerling opduikt in de klas? En dat blijkt een meisje te zijn! In een jongensklas!
En ze kan verdorie voetballen als de beste!
Dat is even slikken…

5. DEELNEMENDE SCHOLEN
SCHOLENGEMEENSCHAP STROMING

•

Beroepsonderwijs Sint-Jozef
1A tot en met 1G
E.De Deynestraat 1
9000 Gent

•

Beroepsonderwijs Sint-Gregorius
OA1, Ob1, OB2, Oc1, OC2 , OD1
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge

6. FLOB-PROJECT
‘Leef je verhaal’ is een leesbevorderingsproject voor 1ste jaars beroepsonderwijs van
scholengemeenschap ‘Stroming’ in het kader van het Flankerend Onderwijsbeleid (FLOB) met
steun van de Provincie Oost-Vlaanderen

Met dank aan leerkrachten en directies voor de ondersteuning.

www.deleesmeermin.be

