Voorleesdagen
Min 4,5 uur, uit te breiden tot 30 uur in combinatie met de Strippenkaart.

De opdracht (wat ga je doen of onderzoeken?):
Voorlezen aan kinderen op onze stadsboerderij.
Afhankelijk van het tijdstip lees je voor aan peuters, kleuters of basisschoolkinderen.
Van 10:30 tot 11:30 zijn er de meeste peuters en kleuters (2 tot 6 jaar) aanwezig.
Vanaf 15:00 tot 17:00 zijn er zowel basisschoolkinderen als peuters en kleuters aanwezig.
Per keer lees je 1 uur voor. Max twee keer per dag (ochtend en middag).
Er zijn verschillende plekken op de boerderij waar voorgelezen kan worden. Denk aan in de stal, aan de
picknicktafel, in de wei of op de hooizolder.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de aankleding van de leeshoek. Je kunt het bijvoorbeeld gezellig maken
met kussentjes en slingers of je kunt zelf een gekke hoed opzetten die past bij het verhaal dat je gaat
voorlezen.
Tijdens feestdagen of themaweken (zoals kinderboekenweek en dierendag) is het de bedoeling dat hier
rekening mee wordt gehouden met de voor te lezen verhalen.
Het kan voorkomen dat er van te voren nog geen kinderen staan te wachten. In dat geval heb je een half
uur de tijd om deelnemers te werven. Dit houdt in dat je afstapt op de ouders en kinderen die op de
boerderij rondlopen en hen verteld dat er zo meteen een verhaal wordt voorgelezen. Hiervoor is een pro
actieve houding gewenst.

Tijdsinvestering (hoeveel uur heb je totaal nodig?):
Kennis maken en opdracht bespreken (contactmoment stagebegeleiding):
Brainstorm thema’s en uitzoeken boeken (zelfstandig):
Concreet maken ideeën en plan van aanpak (zelfstandig):
Bespreken en Go or No go krijgen (contactmoment stagebegeleiding):
Uitvoeren = voorlezen, aankleding en werving – per dag min/max-

1 uur
1 uur
0,5 uur
0,5 uur
1,5/ 3 uur

Totaal bij minimaal 1 voorleesdag:

4,5 tot 6 uur

Bij 2 voorleesdagen
Bij 3 voorleesdagen

8 tot 10 uur
13 tot 15 uur

Uit te breiden met een onderdeel van ‘De Strippenkaart’, minimaal 2 uur tot 15 uur.

(Gewenst) eindresultaat (wat wij verwachten om tot een goede afronding te komen):
Wij verwachten dat je zelfstandig aan de slag kunt en wilt gaan. Dit betekend dat je zelf de eventuele
deelnemers werft, de voorleeshoek gezellig aankleed en boeken uitkiest die passen bij het niveau van de
kinderen en deze boeken op een geanimeerde manier voorleest.
Wij bieden je natuurlijk hulp in de vorm van contactmomenten mocht je vragen hebben of willen
overleggen.
Wij verwachten aan het eind van je opdracht dat je een paar uur hebt voorgelezen aan kinderen van
verschillende leeftijden, met een minimum van 3 kinderen per keer. De opdracht zou tot een overstijgend
succes zijn mocht het je lukken om continuïteit te genereren en het dus voor elkaar krijgt om sommige
kinderen meerdere malen terug te laten komen.

