Wist je dat…
Ouders het meeste voorlezen voor hun kinderen en dat in prenten en sprookjes boeken.
75% voorleest ter ontspanning blijkbaar vraagt u kleuter meerdere keren per week zelf
naar een boekje. En moet u ze bijna nooit stimuleren om samen te lezen .
Dit was de leesenquête van de kleutertjes .

Lezen geeft fantasie
Wij hebben een leesenquête gedaan bij het 1ste , 2de , en het 3de leerjaar
We hebben 5 vragen uitgekozen waar we de uitslag met jullie zullen delen.
De ouders en de kinderen hebben deze test ingevuld.

Hier is de uitslag van de kids,
1: Ik vind het leuk om naar een verhaal te luisteren. Dit vonden 52 kinderen heel leuk.
2: Ik vind het leuk dat ik zelf kan lezen. Dit vonden 55 kinderen heel leuk.
3: Ik kies graag een boek uit de BIB. Dit vonden 56 kinderen heel leuk.
4: Ik vind het leuk om mij het verhaal voor te stellen in mijn hoofd. Dit vonden 40 kinderen heel leuk.
5: Ik vind het leuk om bij te leren door een boek te lezen. Dit vonden 42 kinderen heel leuk.

De uitslag van de ouders,
1: Ik geef mijn kind een boek als cadeau. Dit doen 34 ouders vaak.
2: Hoe vaak stimuleert u uw kind om te lezen. Dit doen 59 ouders vaak.

3: Stelt u vragen over het verhaal dat u kind leest. Dit deden 31 ouders vaak.
4: Hoe vaak hebt u de afgelopen weken voorgelezen aan uw kind. Dit doen 21 ouders vaak.

Wist je dat...
-minder dan een kwart van de kinderen
van het 4de, 5de en het 6de leerjaar
heel graag lezen.

-38 van de 64 leerlingen van Sint-Lucia
het liefst een verhaal lezen
en 36 een strip.
-meer dan de helft van 64 kinderen lezen altijd een boek.
-Als de juf iets voorleest in de klas vinden 34 leerlingen dat leuk
-ongeveer de helft vindt boeken krijgen als cadeautje leuk.

