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NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief van het Erasmus+-project iRead

Wat is iRead?
Het is geen geheim dat Europese leerlingen in het

beroepsonderwijs niet hoog scoren qua leesvaardigheid

en leesplezier. Dat bewijzen o.m. de Pisa-resultaten.

Aangezien de drie landen, betrokken in iRead, hebben

deelgenomen aan PISA, wordt dit onderzoek als

referentie gebruikt in deze KA2. Het verhogen van de

resulaten voor begrijpend lezen is een wereldwijde

uitdaging.

POV (BE), HOWEST (BE), Kehtna Vocational

Education Centre (EE) en Conlan School (IRL) delen

deze wederzijdse bezorgdheid en willen leraren

uitdagen om de methode van Close Reading te

gebruiken. Daarnaast speelt de ontwikkeling van een

online leesgame door Play-it (BE) een belangrijke rol

binnen dit project. Lezen op een leuke en interactieve

manier moete leerlingen stimuleren om meer en liever te

lezen.

Als projectleider coördineert POV iRead.



Wat is Close Reading?
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I-Read iread.europe

De resultaten
De samenwerking richt zich tot drie

doelgroepen. Ten eerste willen we dat

leerlingen uit het beroepsonderwijs

gemotiveerder gaan lezen. Door het

ontwikkelen van een leesspel, uitgewerkt

op basis van de input van leerlingen, zal 

 de leesmotivatie doen toenemen.

Daarnaast is het van belang om leraren te

professionaliseren in hun leesonderwijs.

Daarom werkt het partnerschap aan een

online cursus Close Reading en een

training. Als derde doelgroep richten we

ons op de schoolleiders die moeten

investeren in leesonderwijs...

Close Reading is een leesmethode om in een tekst de diepere betekenis te ontdekken. Aan de

hand van verschillende focussen komt de lezer tot een interpretatie van een tekst.

Close Reading baseert zich nooit op een eerste (en enige?) lezing van een tekst. Voordat we

ons concentreren op details van een tekst is het belangrijk om de tekst als geheel te begrijpen.

Volg iRead op de sociale media!

Volgens de methodologie van Close

Reading lees je een tekst meerdere

keren: eerst om het algemene idee te

vinden, ten tweede om dieper op details

in te gaan. Na de derde lezing moet de

lezer weten wat de boodschap van de

auteur zou kunnen zijn. Deze

methodologie gebruikt verschillende

strategieën om het doel te bereiken...



Eerste project meeting in Kortrijk (mei 2022)
Het partnerschap komt gedurende de looptijd van het project meerdere keren fysiek bijeen

(bijna elk half jaar, afhankelijk van de afwerking van de outputs). Deze projectbijeenkomsten

spelen een cruciale rol in het kwaliteitsmanagement van iRead en bieden het partnerschap de

mogelijkheid om verschillende stappen van het project te bespreken en samen te werken aan

de verschillende outputs.

Tijdens de eerste TPM (mei 2022) bespraken we de

hoofdlijnen voor de komende jaren. Omdat we elkaar

na de Corona Pandemie eindelijk live ontmoetten, was

het een erg leuke sfeer tijdens de bijeenkomst. Na de

algemene inhoud van het project stelden we het

disseminatieplan en de timing van de outputs op. Het

ontwerp van het logo werd afgerond en het idee van

social media werd gebouwd.

De vergadering met Brecht, CEO van Play-it, was

zeer waardevol. Na wat algemene ideeën zijn we

gaan brainstormen over de omgeving en inhoud van

het spel. Omdat het belangrijk is dat de leerlingen

worden aangetrokken het spel te gebruiken, zullen

onze scholen in Tienen (PISO) en Kehtna de

leerlingen vragen hoe zij het spel zien. Dit zal de

basis zijn voor de ontwikkeling van het spel. Eén

ding is zeker: het spel zal alles behalve saai zijn en

de leerlingen op verschillende manieren uitdagen. In

onze volgende nieuwsbrieven hoort u er zeker meer

over!

Omdat Close Reading de methodologie is die in het

spel wordt gebruikt, gaf HOWEST een sessie over

Close Reading. Tijdens deze sessie bespraken we

eveneens hoe we Close Reading tijdens het project

toepassen en hoe de professionalisering voor leraren

eruit zal zien. Ook werd gewezen op het belang van

de keuze van de gebruikte teksten.

Natuurlijk was er ook vrije tijd (gelukkig!). We toonden

onze partners de prachtige stad Kortrijk. Het

enthousiasme van de gids maakte van deze

wandeling een verrassende en interessante activiteit!

Daarnaast mocht een  bezoek op de Campus

HOWEST niet ontbreken. De Penta was de uitgelezen

plaats om te vergaderen, maar ook het bezoek aan

de Digital Arts & Entertainment - waar veel games zijn

geboren - was erg leerrijk!


