Hoe vergroot je
leesmotivatie en -plezier
bij jouw leerlingen?
Het leesmagazine Lequ biedt de oplossing
Lezen is de basis van alle kennis. Het
maakt bovendien je eigen kleine
wereld groter: je leest over andere
werelden, tijden en mensen. Toch is bij
een kwart van de leerlingen de
leesvaardigheid onvoldoende om
goed mee te kunnen doen in de
samenleving. Hoe kan het onderwijs
het tij keren? Het antwoord daarop is
Lequ, voor leerlingen én voor
leerkrachten. Door Esmee Weerden
Als je ergens plezier in hebt, is de kans groter dat je
het vaker doet. Zo ook met lezen. Vanuit die gedachte
is het leesmagazine Lequ ontstaan. ‘Nederlandse
kinderen lezen bijna het minst graag van alle kinderen
op de wereld. Met het leesmagazine Lequ stimuleren
we leerlingen om hun leesvoorkeuren te ontdekken
om zo weer met plezier te gaan lezen’, aldus Maurice
van Kouwen, business manager Primair Onderwijs
bij ThiemeMeulenhoff.

Leerlingen ‘moeten’ al zo veel, net als leerkrachten.
Het magazine Lequ toont fragmenten uit kinderboeken, strips en informatieve boeken die leerlingen
weer enthousiast maken. ‘Het is een laagdrempelige
en efficiënte manier om leerlingen te ondersteunen
in hun keuze welk soort verhalen en boeken favoriet
zijn. Lequ maakt lezen weer leuk.’

Individueel of klassikaal inzetten
‘Ons doel is dat leerlingen lezen weer als iets leuks
gaan ervaren. Want hoe meer een kind leest, hoe
groter de woordenschat wordt. Dit bereiken we alleen
met de hulp van het onderwijs. Zo is Lequ er voor de
leerling, maar hebben we ook leerkrachtexemplaren
ontwikkeld’, vertelt van Kouwen. In de speciale
leerkrachtedities met uitvouwbare leerkrachtenkolom
vind je uitgewerkte lessen en achtergrondinformatie
om je lessen te verrijken. Denk bijvoorbeeld aan
tips over welke boeken goed passen bij jouw klas
en inspiratie voor leesbevorderingsactiviteiten voor
in de klas. Op deze manier heb je de keuze om Lequ
voor de hele klas of per leerling in te zetten.

Lequ is voor de leerkracht:

•
•

Lequ is voor de leerling:

•
•
•
•

Onderdeel van het nieuwe curriculum
De Onderwijsinspectie constateerde vorig jaar dat
35 procent van de basisschoolleerlingen het streefniveau dat noodzakelijk is om goed te kunnen meedraaien in de maatschappij, niet haalt. ‘Scholen gaan
zelf over het onderwijs dat ze geven, dat is vastgelegd
in de Grondwet en vrijheid van onderwijs’, aldus het
ministerie van OCW (bron: NOS). ‘Maar door leesplezier
en -motivatie vaste onderdelen te maken van het
nieuwe curriculum, krijgt lezen wel de aandacht
die nodig is om kinderen voor te bereiden op het
deelnemen aan onze snelle maatschappij.’ Van
Kouwen: ‘Lequ is de eerste stap naar een “actief en
inclusief” leesbeleid op school en sluit volledig aan bij
de taaladviezen van curriculum.nu. Ondersteun de
oproep tot een Leesoffensief en start met Lequ!’

Dé gids in kinderboekenland om zo hun actuele
boekenkennis te vergroten
Dé gids om als leerkracht op creatieve wijze
kinderen teksten en verhalen te laten ervaren
(begrijpen) en zo te werken aan taalonderwijs

Om tot lezen te komen
Om te ontdekken wat je leuk lijkt
Om meer van verhalen te begrijpen (hoe beter je
begrip is, hoe leuker het wordt)
Om de overstap te maken van het fragment in
Lequ naar een boek uit de schoolbibliotheek.

Ga je mee op ontdekkingstocht met Lequ?
Bibberen bij een spannend verhaal over ridders,
schaterlachen om sullige stripfiguren of met
open mond jezelf verwonderen bij een prachtig
prentenboek. Is er iets fijners dan dat? Lequ helpt
kinderen bij hun ontdekkingstocht naar hun favoriete
leesssmaak. Een magazine vol met de mooiste
fragmenten uit kinderenboeken, strips, informatieve
boeken en nog véél meer.

•
•
•
•
•

Voor plezier bij het lezen, van groep 3 t/m 8
Vergroot de woordenschat van ieder kind
Klassikaal of individueel in te zetten
Iedere dag een fijne dosis leesmotivatie
Zet Lequ in naast elke methode

Laagdrempelig en efficiënt
Met de hoeveelheid informatie die we binnenkrijgen
via onze smartphone, computer en Netflix, is het
niet vreemd dat een boek lezen anno 2020 inboet
aan populariteit. En een lange tekst lezen? Daar is
toch geen tijd voor? Zo ook binnen het onderwijs.
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Ben je benieuwd of Lequ interessant is om te gebruiken in jouw klas? Bestel het introductiepakket
(inclusief gratis leesboek) op lequ.nl/abonneren en start met het bevorderen van de leesmotivatie in de klas.

Ga voor meer informatie over Lequ naar lequ.nl
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