
Verslag vergadering Taal & Verhaal  
 

Vergadering dd 9-10-2018, 19u, leraarskamer De Regenboog 

 

Aanwezig :  

- Marie-Lou Panis, oma van Jaake (muisjesklas), te vervanging van mama 

- Wim De Belder, papa van Iza (6e) en Luz (K3) 

- Joke Voeten, mama van Marie (3e), Anna ( K1 )en Juul (5e) 

- Tatiana, mama van Katerina (vogeltjesklas) 

- Kate Vandendriessche, mama van Felix (visjesklas) 

- Meester Saan (vlinderklas) 

- Meester Bram (3e) 

- Juf Evy (6e) 

 

Afwezig / Verontschuldigd : 

- Katreine Dierckx 

- Liane Vandenpoel 

- Liesbeth Grimon 

- Kaatje Wouters 

- Jennifer Duin 

 

Verslag 

1. Intro : “wie wie wie wie wie wie waarom wie en wie” 

 

2. Ideeën-ronde : wat deed de werkgroep tot nu toe, wat kan de werkgroep nu doen 

 

3. Voorleesweek 

 

Praktisch                                        Voorleesweek loopt van 17 tot 25 november 2018 met thema “vroeg 

       beginnen”. 

https://www.voorleesweek.be/ 

 

Geopperde ideeën Er waren er heel veel, ik besluit in dit verslag daar niet over uit te 

wijden. Er werd immers snel een beslissing genomen! 

 

Winnend idee Radio Regenboog 

 

 Wat? We maken radio gedurende 2 of 4 lesdagen, afhankelijk van het aantal bijdragen. 

Alle activiteiten van talige aard worden uitgezonden, zij het live of vooraf 

opgenomen. Tijdens de RR-dagen zullen klassen de radio kunnen opzetten om 

naar dingen te luisteren als het middagjournaal, het gedicht van de dag, het 

https://www.voorleesweek.be/


gezongen kinderboek, sprookjes in het Russisch-Nederlands, of het 

bedtijdverhaaltje van Opa X te luisteren. Klassen zullen een uitzending kunnen 

verzorgen, naar een live-opname komen kijken van een voorleesmoment, 

interview e.d. 

 

 Mogelijke activiteiten Kettingvoorlezen: elke leerling leest een stukje van en verhaal 

voor. 

 

Tutorvoorlezen: een klas leest voor aan een andere klas. 

 

Journaal (actualiteit, nieuws van op school) 

 

Het boek van de dag! Welk boek leeft er in een klasgroep, 

mens,... Voorstelling van het boek. 

 

Zoek de vout in het ferhaal: er sloop een fout in het voorgelezen 

verhaal. Wie haar heeft gevonden, kan het komen verklappen 

aan de microfoon. 

 

Het Boek Zonder Tekeningen: voorgelezen door de microfoon ... 

 

Vul Aan Verhaal: Vertel een verhaal zonder eind, de klassen 

schrijven zelf een mogelijk einde -> aan het eind vd dag wordt 

het beste/grappigste/verrassendste/origineelste/… eind 

voorgelezen 

 

De Songtekst: kies een songtekst en laat die voorlezen ipv zingen 

 

De Reclamespot: een verhaal in de vorm van een reclamespot 

 

De huiswerkklas: de spellingswoorden worden aan de microfoon 

voorgelezen, zodat ook wie niet in de huiswerkklas zit kan 

meeschrijven 

 

Vrije Teksten: leerlingen lezen eigen vrije teksten! 

 

Vroege Vogels: luisterverhalen voor de voorbewaking 

 

Het slaapwelverhaal: ’s avonds leest iemand een verhaaltje voor 

het slapen gaan voor, alle regenboogkindertjes, thuis in hun 

eigen warme bedje, luisteren naar hetzelfde verhaaltje. 

 



     Recepten voorlezen/demonstreren. 

      

     Interviews met auteurs/illustratoren/leerlingen/leesmoeders/... 

 

     Kamishibai voordracht 

 

  Wie?  Team en klassen De Regenboog = eigen inbreng voor uitzending 

    Externe voorlezers, auteurs, acteurs,... 

    Werkgroep T&V 

 

  Wanneer?  Ma 19, di 20, do 22 en vrij 23 november 2018 

     Start uitzenden 7u00 tot 20u00, met pauzes tussendoor 

Belangrijkste momenten om ook beeld uit te zenden = speeltijden 

 

 Waar?                          Studio noodzakelijk! Voorlopig idee = lokaaltje links van inkomhal 

(oud bureau Jody) 

 lokaal goed zichtbaar, lln kunnen meekijken 

 apparatuur staat in het zicht van iedereen die binnenkomt – deur 

           afsluiten is noodzakelijk! 

 

 Hoe? Via Facebook, Youtube of undergroundradio 

   Hoe kan de studio makkelijk bedienbaar worden klaargemaakt 

  voor de leerkrachten? 

       Uitzendingen gebeuren live of werden op voorhand opgenomen. 

 

 Hoeveel kost dit? Nog niet besproken. 

 

  Doelen?     Lezen stimuleren 

       Mens & Maatschappij : kunnen we dit koppelen aan een goed doel?  

      

Taakverdeling binnen WG 

 

- Joke = verantwoordelijk voor decor in de studio 

- Bram = verantwoordelijk voor technische kant, prutser (evt. assistentie door vader Evy) 

- Kate/Bram = PR : oproep voorlezers + beheer inschrijvingen voorlezers (via FB, via mail) 

- Wim = live oproep aan de poort (Wanneer?) 

- Evy = beheer bijdragen van team en klassen (via mail) 

 



To do 

 

- Contact opnemen met auteur Eva Vaes (Evy) 

- Concept voorleggen aan team De Regenboog via mail + oproep bijdragen (Evy ) 

- Verdere toelichting en verzamelen van bijdragen op teamvergadering van 16-10-2018 

(Bram/Saan/Evy) 

- Welk uitzendkanaal? (Bram) 

- Post via Facebook om voorlezers te verzamelen (Kate + Bram maakt een filmpje). 

Ik maakte met 6B een filmpje “wat als er geen voorleesouders waren”. Kunnen we dit niet 

gebruiken bij de oproep? Meester Pieter heeft dit nu, ik kan het steeds bij hem opvragen. (noot 

van de redactie Evy) 

- Programma samenstellen (WG Taal & Verhaal) tijdens vergadering 17-10-2018 

- Opstelling weekrooster met lestijden en speeltijden om programma op te baseren (Saan) 

 

Overige ideeën, vragen, kwesties,... voor na de voorleesweek 

 

- Wat met de caravan? 

- Wat met de kastjes? 

- Boekentips ophangen in gangen? 

- Telefooncel principe boeken ruilen? 

 

Volgende vergadering 

 

Woensdag 17-10-2018, 12u00, leraarskamer De Regenboog 

Kinderen ook welkom, potluck picknick! 

 


