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De Les vaN BeLaNg

Lezen en schrijven leer je meestal op school, zeker in Nederland. Lezen en schrijven 
heb je dagelijks nodig om te kunnen leren, maar ook om te kunnen mailen, om te 
kunnen lezen hoe je medicijnen moet gebruiken of welke boodschappen je moet 
kopen. je kunt je bijna niet voorstellen hoe het is als je dat niet kan. 
maar niet iedereen krijgt de kans om naar school te gaan en daar dan ook te leren 
lezen. in ontwikkelingslanden gaan wereldwijd nog steeds veel te weinig kinderen 
naar school en ook in Nederland kunnen niet alle mensen lezen en schrijven. 
Soms omdat ze niet naar school zijn geweest maar ook omdat ze het niet (voldoende) 
hebben geleerd op school. tijdens de Global campaign for Education en de 
afsluiting van Amsterdam wereldboekenstad op 22 april zal h.k.h. Laurentien Prinses 
der Nederlanden het Boek van Belang aanbieden aan Staatssecretaris voor Europese 
Zaken frans heemskerk. in dit boek schrijven bekende Nederlanders over het belang 
van lezen en schrijven. 
Studenten van de pabo van de hogeschool van Amsterdam hebben lesideeën 
ontwikkeld en uitgewerkt rond het Boek van Belang, “De Les van Belang”.  
Er worden lessuggesties beschreven die leraren in het basisonderwijs en studenten 
van pabo ’s kunnen gebruiken om met hun leerlingen aandacht te besteden aan 
het Boek van Belang. 
het lesmaterialenpakket bestaat o.a. uit opdrachten waarbij leerlingen zich verdiepen  
in analfabetisme en laaggeletterdheid, zich verplaatsen in het dagelijks leven van 
een analfabeet, een eigen krant of boek over het onderwerp maken en zich verdiepen 
in (echte!) brieven van leerlingen uit een ontwikkelingsland over het belang van 
kunnen lezen en schrijven. 
De lessen zijn te gebruiken in de groepen 7 en 8 van de basisschool. De leerkracht 
kan zelf, op een manier die bij de groep past, het onderwerp inleiden, en kan daarna 
flexibel gebruik maken van het materiaal, afhankelijk van de beschikbare tijd.
Aan de opdracht “maak je eigen Boek van Belang” is een prijsvraag gekoppeld. De 
mooiste verhalen van leerlingen kunnen meedingen naar een prijs die op 8 september 
2009, de internationale uNESco-dag van de geletterdheid, zal worden uitgereikt. 

De Les van Belang is gratis te downloaden van: 
www.amsterdamwereldboekenstad.nl of www.globalcampaignforeducation.nl. 
Via deze website is ook het Boek van Belang te bestellen.



2

3

vrageN BIj Het vOOrwOOrD 
BIj Het BOek vaN BeLaNg DOOr 
H.k.H. PrINses LaUreNtIeN

BegrIjPeND LezeN - grOePsLes met werkBLaD

in deze les bestuderen de leerlingen het voorwoord van het Boek van Belang
en beantwoorden ze vragen. 

 De leerlingen oefenen met het lezen van moeilijke teksten. 

 De leerlingen werken aan hun woordenschat.

 De leerlingen raken geïnteresseerd in het analfabetisme dichtbij en ver weg. 

materIaLeN

 Boek van Belang

 Voorwoord bij het Boek van Belang, werkblad

De vragen van deze lesbrief kunnen letterlijk worden gebruikt of kunnen per klas 
worden aangepast. Vooral de moeilijke woorden zullen per klas verschillen. Spelling  
en het gebruik van titels zoals h.k.h. kunnen ook aan de orde worden gesteld.

het is mogelijk om het werkblad voor een kringles te gebruiken en gezamenlijk aan 
tekstbegrip te werken. het materiaal kan ook worden gebruikt voor een individuele les 
voor begrijpend lezen.
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vOOrwOOrD BIj Het BOek vaN BeLaNg
werkBLaD

1. Lees het voorwoord geschreven door h.k.h. Laurentien Prinses der Nederlanden.

2. wat betekenen deze moeilijke woorden of uitdrukkingen? haal de betekenis uit je 
 eigen kennis, uit de tekst of zoek ze op in het woordenboek. Schrijf het woord met 
 daarachter de betekenis in je schrift.

 Moeilijke woorden
 interactie
 Aansprekende mensen 
 uiteenlopende achtergronden
 Getuigenissen
 Eigenwaarde
 Analfabeet
 constructief
 Schrijnend

3. Beantwoord de volgende vragen. Schrijf het antwoord in volledige zinnen 
 op in je schrift.
 
 Voor welke gelegenheid is het Boek van Belang geschreven?

 waarom zijn de stukjes tekst handgeschreven?

 wat wordt bedoeld met: “juist in een tijdperk waarin veel van de interactie tussen
 mensen door snelheid en technologie wordt bepaald.”?

 waarom zou taal ons een gevoel van eigenwaarde kunnen geven?

 hoe zou je met taal (spreken en schrijven) een bijdrage aan de 
 samenleving kunnen leveren?

 hoeveel mensen zijn laaggeletterd in Nederland? wat zou laaggeletterd
 betekenen? ken jij mensen die laaggeletterd zijn?

 Van die 800 miljoen analfabeten is 2/3 vrouw. hoe zou dat kunnen komen denk jij?

 Vind jij het ook belangrijk dat er minder mensen analfabeet zijn? 
 Leg uit waarom jij dat vindt.

 heb jij een idee hoe we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat er minder
 mensen analfabeet zijn?
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aNaLfaBetIsme BeLeveN

ervarINgsLes - INstrUctIe eN werkBLaDeN

in deze les gaan de leerlingen beleven hoe het voelt om analfabeet te zijn.  
Ze gaan dagelijkse dingen doen zoals het invullen van een formulier en het doen 
van boodschappen. Dit is als analfabeet toch even wat lastiger. 

 De leerlingen leren de achtergronden van het Boek van Belang kennen:
 het analfabetisme wereldwijd en dicht bij huis.

 De leerlingen ervaren zelf hoe het is om niet te kunnen lezen en schrijven.

 De leerlingen kunnen de schaamtegevoelens van mensen die analfabeet
 zijn (h)erkennen.

 De leerlingen gaan zelf actief meedenken over mogelijke oplossingen voor 
 analfabeten in hun omgeving. 

Deze opdracht kan individueel, in groepsverband of klassikaal worden uitgevoerd.

materIaLeN 
om te kunnen starten maken de leerlingen eerst kennis met het Boek van Belang. 
Voor deze les moeten de leerlingen weten wat analfabetisme inhoudt.  
(zie werkblad “discussie over analfabetisme”)

De bijgevoegde materialen over het invullen van een inschrijfformulier, het maken van
een boodschappenlijstje en het plannen van een bezoek aan oma.
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verrIjkINgsstOf

Leerlingen kunnen inschrijfformulieren voor een voetbalclub maken in 
verschillende talen.

Leerlingen kunnen recepten omzetten in een videoboodschap waarop ze laten zien 
hoe je gerechten (vanuit diverse landen en culturen) bereidt en zo een 
beeldkookboek samenstellen.

Leerlingen kunnen een route beschrijven met behulp van tekeningen en symbolen
ter vervanging van geschreven teksten.

Na het behandelen van het Boek van Belang (de doelstelling en het samen lezen 
van enkele verhalen) kan er gewerkt worden met de werkbladen. 
op de werkbladen staat een probleem dat opgelost moet worden. Elk werkblad 
behandelt een ander probleem. 

De leerlingen kunnen per groepje een probleem uitwerken of de groepjes kunnen 
gezamenlijk vier problemen oplossen. ook is het mogelijk de leerlingen individueel te 
laten werken. het is dan leuk om verschillende problemen uit te delen in de klas. 

Aan het einde van de les kunnen de oplossingen met de leerlingen besproken 
worden met de nadruk op hun ervaringen. hoe vonden ze het om zich te voelen 
als een analfabeet? in een kringgesprek kunnen de leerlingen hun ervaringen delen. 
in dit gesprek kunnen de gevoelens die ze bij de opdracht hadden besproken 
worden en kunnen ze met elkaar bespreken welke mogelijkheden er zijn om iets 
aan analfabetisme te doen. 

Welke oplossingen kunnen ze bedenken? hoe kun je omgaan met het 
schaamtegevoel van deze mensen en op welke manier kan analfabetisme verder 
worden bestreden (hier en in de rest van de wereld)?
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eeN aaNmeLDINgsfOrmULIer INvULLeN

je wilt je aanmelden voor de voetbalvereniging bij jou in de buurt. om mee te mogen 
doen moet je dit formulier invullen. je kunt bijna niet lezen en nog maar net je eigen 
naam en adres schrijven. je bent analfabeet. jij ziet hier een formulier zoals iemand 
het ziet die niet kan lezen en dus geen idee heeft wat er staat. Vul het formulier in.

Inschrijfformulier

	 Achternaam	

	 Voornaam	

	 Voorletters	

	 geslacht	 	 m-v

	 geboortedatum	

	 geboorteplaats	

	 nationaliteit	

	 adres

	

	 leeftijd	

	 telefoonnummer	

	handtekening	 							plaats	 	 																				datum
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aNtwOOrDBLaD

inschrijfformulier

 Achternaam 

 Voornaam 

 Voorletters 

 Geslacht  m-v

 Geboortedatum 

 Geboorteplaats 

 Nationaliteit 

 Adres

 

 Leeftijd 

 telefoonnummer 

 handtekening    Plaats                   Datum
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eeN taart BakkeN

rik is bijna jarig en er komen veel mensen op zijn feestje. het wordt heel erg gezellig. 
rik wil voor zijn verjaardag al deze mensen natuurlijk op een heerlijke taart trakteren.  
het lijkt hem dit jaar heel leuk om deze zelf te gaan bakken. hij slaat een recepten-
boek open en bekijkt de plaatjes. hij wil graag een chocoladetaart maken. 
Nu moet rik boodschappen doen om alle ingrediënten te halen en dan de taart 
volgens recept gaan maken. rik is analfabeet en kan dus niet lezen en schrijven.
jullie gaan hem helpen om de boodschappen te doen en de taart te bakken.
maak met je groep een boodschappenlijstje voor rik dat hij kan gebruiken zonder te 
lezen. je kunt stukjes van de verpakkingen gebruiken en tekeningen maken. 
Zo kun je bijvoorbeeld logo ’s van de winkels en merken natekenen. misschien zijn er 
nog wel meer ideeën. Als alle boodschappen in huis zijn, moet de taart nog gemaakt 
worden. maak voor rik een recept waarbij hij niet hoeft te lezen.

Vertel het hieronder.  
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met De BUs

je vriend michael, die je op vakantie hebt ontmoet, wil een spreekbeurt over skaten 
houden op jouw school. hij kan heel goed skaten maar kan alleen niet lezen. 
Dat heeft hij je nooit gezegd maar je hebt het wel gemerkt. hij vraagt aan jou hoe 
hij vanaf Den helder, waar hij woont, naar jou toe kan komen. je zoekt uit hoe hij 
vanaf het station naar jouw school kan komen en gaat hem dat uitleggen. maak een 
routebeschrijving voor hem waarbij hij niet hoeft te lezen. je kunt hem dus geen 
straatnaam opgeven waar hij uit de bus moet stappen maar je moet hem een 
beschrijving geven van de bushalte en de straat. Een plattegrond (zonder woorden) 
kan handig zijn. Schrijf de routebeschrijving op en vraag een vriend(in) om de 
route te checken. kan michael zo vanaf het station in jouw woonplaats naar jouw 
huis reizen, zonder iets te hoeven lezen? Als het klopt, kun je de routebeschrijving 
afmaken. teken hieronder de plattegrond en schrijf op wat je michael verder nog 
moet uitleggen. 
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DIscUssIe Over aNaLfaBetIsme

BewUstwOrDINgsLes

in deze les worden leerlingen geïnformeerd over analfabetisme in de wereld 
zoals dat aan de orde komt in het Boek van Belang. Daarbij wordt vooral ingegaan 
op de manieren waarop analfabeten proberen te verbergen dat ze niet kunnen 
lezen of schrijven.

 De leerlingen maken kennis met het verschijnsel analfabetisme via het Boek van  
 Belang en de achtergronden daarbij. 

 De leerlingen realiseren zich dat mensen die niet kunnen lezen en schrijven vaak
 smoezen gebruiken omdat ze zich schamen. 

 De leerlingen brengen verhalen van analfabete of laaggeletterde familie, buren
 of kennissen in beeld door hen te interviewen. 

 Deze activiteit is een groepsactiviteit. Bewustwording en het delen van
 ervaringen zijn hierbij van belang.
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acHtergrONDINfOrmatIe

Sire besteedde in 2004 in haar campagne aandacht aan analfabetisme in  
Nederland. Sire geeft aan waarom zij aandacht vraagt voor analfabetisme 
in Nederland. hun motivatie staat op de website.

citaat:
”het schrijnende is dat mensen die niet of slecht kunnen lezen en schrijven, er  
werkelijk alles aan doen om dit te verbergen voor hun omgeving. Ze schamen zich 
en zijn bang veroordeeld te worden als dom of lui. Ze gebruiken vaak trucs en 
smoesjes om te verbergen dat ze eigenlijk niet, of niet goed genoeg, kunnen lezen, 
schrijven en rekenen. Die schaamte maakt dat ze geen hulp zoeken en zich niet 
opgeven voor een cursus om (beter) te leren lezen en schrijven. Zo wordt het 
probleem dus in stand gehouden.
om deze vicieuze cirkel te doorbreken, moeten analfabeten zich meer erkend,  
begrepen en gesteund gaan voelen. Daarom richt de campagne van SirE zich in 
eerste instantie op heel Nederland. Door middel van onder meer televisiespots en 
advertenties wordt aandacht besteed aan het feit dat analfabetisme in Nederland 
(nog steeds) een probleem is. 
Doel is informeren over en begrip kweken voor analfabetisme in Nederland. Dit doen 
we door mensen te confronteren met hun vooroordelen over analfabeten. Vandaar 
het thema ‘wie dit niet kan lezen is niet gek’.” 

(www.sire.nl)



14

Veel analfabeten schamen zich voor het feit dat ze niet kunnen lezen en schrijven.
Ze hebben vaak heel veel manieren om hun probleem te verbergen. Er wordt veel 
gebruik gemaakt van de volgende smoezen:

1. “Sorry, ik ben mijn bril vergeten.”

2. “Die formulieren vul ik thuis wel in.”

3. “ik schrijf zo onleesbaar, doe jij dat maar voor me.”

4. “Dat werkbriefje krijg je straks wel van me.”

5. “Die bijsluiters zijn allemaal zo ingewikkeld.”

6. “ik kan niet lezen, omdat ik woordblind ben.”

7. “ik laat de kinderen altijd boodschappen doen.”

De Les
in deze les kunnen de leerlingen praten/discussiëren over het analfabetisme.  
het thema van Sire kan hierbij worden gebruikt. ‘wie dit niet kan lezen is niet gek’ 
lezen de leerlingen op het bord of op een papier. Vanuit hier kan er een 
kringgesprek worden gestart. 

Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van verhalen uit het Boek van Belang. 

 welke problemen zijn de schrijvers tegengekomen bij het leren lezen en hoe
 hebben zij hier een oplossing voor gevonden?

 wat is een smoes eigenlijk? Gebruiken de leerlingen zelf ook wel eens smoezen
 om iets te verbergen?

 Staan er in het Boek van Belang ook verhalen over familie of kennissen die
 niet kunnen lezen of schrijven?

 kennen de leerlingen zelf mensen die niet kunnen lezen en schrijven? 
 Zij kunnen een interview houden met deze mensen en de verhalen opnemen
 in het Boek van Belang van de eigen klas of school.
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 Het BraILLescHrIft

INfOrmatIeve Les met werkBLaD
grOePsLes Of INDIvIDUeeL

in deze les maken de leerlingen kennis met het brailleschrift.

 De leerlingen zijn zich bewust van de betekenis van braille voor het lezen
 en schrijven voor blinde mensen

 De leerlingen kennen de oorsprong en principes van het brailleschrift.

 De leerlingen kunnen zich (een beetje) verplaatsen in het leven van een
 blinde cabaretier.

 De leerlingen kunnen hun eigen naam in braille schrijven.

 De leerlingen zijn alert op brailleschrift in het dagelijks leven.

materIaLeN 
 Verhaal Vincent Bijlo in Boek van Belang

 werkblad Braille
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werkBLaD BraILLescHrIft
INLeIDINg

Braille is de geschreven taal voor blinden en slechtzienden. je spreekt het uit als 
“braje”. het schrift werd eigenlijk vroeger gebruikt om in het leger te communiceren in 
het donker. De vijand kon je zien als je licht aan had en daarom werd het brailleschrift 
bedacht. Zo kon je de letters voelen en kon je ook in het donker berichten uitwisselen 
met elkaar .Een heel slim jongetje, met de naam Louis Braille, paste het schrift aan 
zodat het voor blinde mensen gemakkelijker werd te lezen. het was best wel bijzonder 
dat hij dat deed, want hij was pas 11 jaar. Louis was zelf ook blind. in 2009 bestaat 
het brailleschrift precies 200 jaar!!!
het brailleschrift is voor blinden en zeer slechtzienden erg belangrijk. Zo kunnen ze 
lezen zonder hulp van anderen. De tekens moeten daarbij voelbaar zijn. Daarvoor zijn 
de letters en cijfers van het gewone schrift niet zo handig, voor de braillelezers worden 
die tekens in de vorm van voelbare puntjes weergegeven.

PatrOON vaN zes PUNtjes

De brailletekens zijn opgebouwd uit zes puntjes. Die zes puntjes hebben elk een 
nummer, het patroon is zoals dat hier is afgebeeld:

1   4
2  5
3  6

is alleen punt 1 voelbaar, dan stelt dat de letter a voor, zijn 1 en 2 voelbaar, dan is dat 
de letter b, de letter z wordt gevormd door de puntjes 1, 3, 5 en 6.



17

Het BraILLe-aLfaBet

De zwarte rondjes stellen de puntjes voor die in het papier zijn gedrukt, de witte 
rondjes staan er alleen ter oriëntatie.                                             
 

kijk eens goed naar de groepjes van 3 letters onder elkaar. je ziet dan dat er een 
systeem in zit; de letter a, dat is puntje 1, vormt samen met puntje 3 de letter k. Doen 
we daar ook puntje 6 bij, dan komen we op de letter u. Zo werkt dat met al die letters! 
De enige letter die er een beetje buiten valt is de w, maar die letter kwam in het frans 
- de taal van Louis Braille - niet voor! Die combinatie van puntjes is er dus later bij 
gekomen. Er is nog een verschil tussen gewone schrijftaal en braille: een brailletekst 
neemt veel ruimte in, veel meer dan de gewone tekst, zowel in de breedte als in de 
hoogte. Dat betekent dat brailletekst, die op dik papier is afgedrukt en door de puntjes 
daarop nog eens extra dik wordt, heel veel plek in beslag neemt. Een woordenboek 
in schrijftaal van enkele centimeters dik wordt in brailletaal al bijna één meter dik! 

cIjfers IN BraILLe

het schrijven van cijfers in braille, is niet moeilijker dan letters schrijven. Voor de cijfers 
1 tot en met 0 worden dezelfde tekens gebruikt als voor de letters a tot en met j. 
 

maar, hoe weet je nu wat er staat als je één of meer van deze tekens tegenkomt? 
Dat is opgelost door, als het om cijfers gaat, er een speciaal cijfer-omzettingsteken 
vóór te zetten! Dat teken zie je hiernaast en staat dus vóór het cijfer.

a b c d e f g h i j

k l m n o p q r s t

u v x y z   w   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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vINceNt BIjLO

in het Boek van Belang staat ook een verhaal van Vincent Bijlo, een blinde cabaretier. 
Lees het nog een keer door. kun je in zijn stuk iets terugvinden over braille? 
Zou het moeilijker of gemakkelijker zijn om blind te zijn als cabaretier? Bespreek dit 
met je klasgenoten of schrijf er zelf een kort stukje over.

scHrIjf je eIgeN Naam IN BraILLe

Vraag aan je juf of meester een stuk karton. Druk hierin je eigen naam, meer dingen 
mag natuurlijk ook (je achternaam, leeftijd, je lievelingskleur, alles wat je bedenken 
kunt. wissel de kartonnen uit met je klasgenoten en oefen met het braille lezen.
Voel met je vinger en probeer te raden wat er staat. Vind je het moeilijk of makkelijk?
kan je het al zonder naar het alfabet te kijken?

Let OP IN De kOmeNDe week waar je BraILLe 
tegeNkOmt IN Het DageLIjks LeveN
 
herken je de puntjes? 

Zijn het cijfers of letters?

waar ben je braille tegen gekomen?

wat voor dingen ben je nog meer tegengekomen die blinde mensen helpen in 
het dagelijks leven? 

sPreekBeUrt Of werkstUk

Vind je braille heel erg interessant en wil je er meer over weten?  
maak een werkstuk of spreekbeurt ervan en laat zo ook je klasgenoten meeleren van 
de dingen die je ontdekt hebt. Leuke sites om te bezoeken als docent of leerling:

http://www.xs2-school.nl/page_126.html 

http://weetje-braille.yurls.net/  
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maak eeN kraNt

LessUggestIe zONDer werkBLaD - grOePsLes

in deze les gaan leerlingen zelf een krant maken over analfabetisme naar aanleiding 
van het Boek van Belang.

 De leerlingen ervaren belang en functie van visuele en geschreven 
 teksten/boodschappen.

 De leerlingen ervaren en beseffen de communicatieve functie van  
 geschreven taal.

 De leerlingen kunnen zelf een krant maken naar aanleiding van het 
 Boek van Belang over analfabetisme.

materIaLeN

 computer

 Digitale camera

 Printer

INLeIDINg

in deze les gaan de leerlingen samen een krant maken over het belang van lezen 
en schrijven. Doordat ze de krant zelf moeten schrijven en andere stukjes moeten 
kunnen lezen, ervaren en beseffen ze zelf ook het belang van lezen en schrijven. 
Zonder schrijven zou de krant niet eens gemaakt kunnen worden en als niemand kan 
lezen dan heeft het ook geen zin om een krant te schrijven. 
De leerlingen gaan artikelen schrijven naar aanleiding van het Boek van Belang. 
De artikelen gaan over het boek, over analfabetisme, over hoe zij hebben leren 
schrijven, hoe leerlingen in groep 3 nu leren lezen en schrijven, etc. uiteindelijk maken 
ze nog twee of drie foto’s erbij, plakken ze alle artikelen op een A3-vel en kopiëren 
het vel. het zal er dan uitzien als een echte krant.
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De Les Of LesseN
BeHaNDeL Het BOek vaN BeLaNg 

 Lees bijvoorbeeld samen een aantal verhalen. 
 Behandel analfabetisme in Nederland en in de wereld. 

 Bekijk met elkaar een krant.
 hoe ziet een krant er uit, hoe zien krantenartikelen er uit, hoe is de vormgeving?

 Bespreek het belang van een krant over analfabetisme en het belang/
 plezier van lezen en schrijven.

 welke artikelen komen er in de krant? Samen met de klas kan de
 krant worden samengesteld.

 Starten met het schrijven van de artikelen.
 hoe ziet een artikel er uit? Verschil tussen verslag en mening geven behandelen.
 
 het kan handig zijn om de leerlingen een aangegeven ruimte te geven 
 waarin ze moeten typen of schrijven. Dit zorgt er later voor dat de krant er mooi
 en verzorgd uitziet. 

 Zorg voor ondersteunende foto’s.
 Denk aan foto’s van schrijvende leerlingen, leerlingen in groep 3 die een 
 woord leren, de boom/roos serie, foto van het Boek van Belang, etc.
 
 De leerlingen kunnen zelf de foto’s maken. het kan tijdbesparend zijn om
 zelf de foto’s aan te leveren. 

 Plak alle artikelen en foto’s op A3-vellen en maak hier kopieën van.
 Voor het echte effect denk aan: de lijntjes tussen de artikelen, de dikgedrukte
 kopjes, een naam van de krant boven aan het blad (bijvoorbeeld ‘Groep 6
 courant’, ‘wie-schrijft-die-blijft-krant’, de naam van de school)

 hang de krantenbladen op in de school en/of publiceer ze op de website
 van de school.
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maak je eIgeN BOek vaN BeLaNg
(eN DOe mee met De PrIjsvraag!)

seLecteer De mOOIste verHaLeN vaN LeerLINgeN 
eN DOe mee met De PrIjsvraag!

Een school, of groep, kan een compleet eigen Boek van Belang samenstellen,
maar ook het bestaande Boek, met de bijdragen van de bekende Nederlanders en 
internationale gasten, aanvullen met eigen werk van leerlingen.

in het gedrukte Boek van Belang is daartoe ruimte gereserveerd. De school kan
de leerlingen, die het mooiste verhaal geschreven hebben, vragen om dat verhaal 
met de hand achter in het Boek te schrijven, zoals de bekende Nederlanders
dat in het oorspronkelijke boek ook deden. Elke school kan zo beschikken over 
een eigen, bijzondere versie van het Boek van Belang.

De beste verhalen kunnen daarnaast ook meedingen naar een prijs die op
8 september 2009, de internationale uNESco-dag van de geletterdheid, zal
worden uitgereikt.

De school beslist zelf hoe de selectie van de mooiste twee verhalen plaatsvindt. 
het is natuurlijk leuk als een kleine jury (de groepsleerkracht, de directeur, een 
plaatselijke schrijver of journalist, iemand die zelf pas later heeft leren lezen en 
schrijven?) de beste verhalen kiest en daar enige plaatselijke publiciteit voor zoekt.

om mee te doen met de prijsvraag kunnen de gekozen verhalen tot 1 juni 2009 
digitaal worden opgestuurd naar a.mol.lous@hva.nl. De deelnemende scholen en 
groepen ontvangen na inzending meer informatie over de samenstelling van de 
landelijke jury, het beoordelingstraject en de uitreiking van de prijs op 8 september.
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maak je eIgeN BOek vaN BeLaNg
verwerkINgsLes eN PrIjsvraag
INstrUctIe eN werkBLaD

Bij deze les gaan de leerlingen hun eigen Boek van Belang maken per klas 
of per school. 

 De kinderen realiseren zich het belang van lezen en schrijven in nationaal
 en internationaal perspectief.

 De leerlingen verwoorden voor zichzelf waarom lezen en schrijven voor
 hen belangrijk is.

 De leerlingen kunnen hun bijdragen plaatsen in een groter (nationaal) perspectief.

materIaLeN

 het Boek van Belang

 werkblad: maak je eigen Boek van Belang

 Eigen digitale teksten

 recorders of camera ’s voor het opnemen van interviews
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je kunt met je klas ook een Boek van Belang maken. het is de bedoeling dat je veel 
soorten mensen gaat interviewen zodat je veel verschillende verhalen hebt over hoe 
mensen hebben leren lezen en schrijven.

Als je allemaal vriendjes en vriendinnetjes gaat interviewen lijken die verhalen natuurlijk 
erg op elkaar. iedereen is even oud, iedereen gaat misschien wel naar dezelfde 
school. Er zijn nog zoveel andere mensen in de wereld, probeer die eens op te zoeken 
en vragen te stellen.

 je kunt denken aan:
 je eigen juf/meester
 oma/opa/tante/neef/nicht
 De buurman/buurvrouw
 je dansjuf/voetbalcoach
 De bakker/slager/kapper  
 Probeer ook mensen te interviewen die niet in Nederland hebben
 leren lezen en schrijven.
 hoe leren ze dat aan mensen in andere landen? 

je kunt het interview alleen doen, dan is het handig als je het opneemt op een 
bandje. je kunt het later nog een keer afspelen en je hoeft niet alles te onthouden.
Als je met zijn tweeën bent kan de één de vragen stellen en de ander de antwoorden 
noteren. Als je een antwoord wil noteren hoef je dat niet helemaal letterlijk op te 
schrijven, je kunt ook een paar steekwoorden opschrijven waar je later weer een 
mooi verhaal van maakt. Pas wel op dat je geen dingen erbij gaat verzinnen die de 
mensen niet gezegd hebben.

maak van tevoren een lijstje met vragen, al zijn het er maar een paar. Zo kun je een 
beetje het gesprek sturen en kun jij goed beginnen. Als de mensen eenmaal gaan 
vertellen komen er vast wel weer nieuwe vragen in je op.

Als meerdere leerlingen deze opdracht uitvoeren kun je samen aan je juf/meester 
vragen of er een mooi boekje van kan worden gemaakt. je kunt alles uitprinten en 
een mooie voorkant en inleiding erbij maken.

Vergeet niet de mensen te bedanken die je interviewt en misschien zouden ze het wel 
leuk vinden om het boek een keer te zien als het af is. Bedenk met je juf/meester een 
goede regel. iedereen mag bijvoorbeeld een week het boek thuis houden en kan het 
zo aan iedereen laten zien.

Succes!
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scHrIjveN Is LeUk, eeN BrIef
ONtvaNgeN NOg veeL LeUker!

BewUstwOrDINgsLes, scHrIjfervarINg eN 
cONtact met LeerLINgeN UIt ONtwIkkeLINgs- 
LaNDeN Over Het BeLaNg vaN LezeN eN scHrIjveN

grOePs-, INDIvIDUeLe Of kLasseNactIvIteIt

INfOrmatIe BIj Het werkBLaD vOOr LeerLINgeN

in deze les gaan leerlingen een briefwisseling voeren met leerlingen uit mali over de 
betekenis van lezen en schrijven hier en in west-Afrika. De brieven zijn begin 2009 
geschreven door leerlingen van de ciwaraschool in mali. Belangrijk om te weten is, dat 
karim Ascatalan een jongen is met het Syndroom van Down. het is heel bijzonder dat hij 
deze brief heeft kunnen schrijven. Veel kinderen in ontwikkelingslanden die “anders” zijn, 
zoals hij dat zelf noemt, krijgen nooit de gelegenheid om naar school te gaan. Dankzij 
aandringen van zijn leraren is hij naar school gegaan en is hij nu in staat zijn analfabete 
ouders te ondersteunen omdat hij heeft leren lezen. karim is op de foto de jongen op de 
voorgrond in het rode t-shirt. hij zit samen met drie andere kinderen met een handicap in 
een gewone schoolklas. Deze kinderen doen met alle lessen mee en krijgen extra 
ondersteuning van een klassenassistent. op de website van DcDD (Dutch coalition on 
Disability and Development), unicef en EtEN (in het Engels) is veel informatie te vinden 
over de positie van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden.

 De leerlingen worden zich bewust van het belang van lezen en schrijven wereldwijd.

 De leerlingen kunnen in digitale briefvorm leerlingen in mali informeren over hun bele-
 ving van lezen en schrijven in het perspectief van hun toekomstig beroep en ervaren 
 de verschillen en overeenkomsten met leerlingen in een ontwikkelingsland als mali.

materIaLeN

 Brieven uit mali
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werkBLaD 
scHrIjveN Is LeUk, eeN BrIef ONtvaNgeN 
NOg veeL LeUker!

Een aantal leerlingen van de ciwaraschool in mali heeft brieven geschreven naar 
Nederlandse leerlingen. Zij vertellen jullie waar zij naar school gaan en waarom lezen 
en schrijven zo belangrijk is voor hen. het zou erg leuk zijn als zij ook brieven van 
jullie ontvangen.
Schrijf een brief naar een kind in mali en vertel over jouw leven. Vertel waar jij naar 
school gaat en wat jij de rest van de dag doet. Dit vinden de leerlingen in mali 
reuzeleuk. Zo hebben ze een schrijfvriend 8000 duizend kilometer verderop in de 
wereld en jij natuurlijk ook!

wat kUN je IN De BrIef scHrIjveN?
 

 je persoonlijke gegevens:
 je naam, hoe oud je bent, waar je woont (in welk land en welke stad)
 waar je naar school gaat en wat je daarvan vindt 
 Vertel hoe een dag op school er bij jou uitziet
 wat je doet in je vrije tijd 
 hoe jouw familie eruit ziet (mama, papa, broertjes, zusjes?)

 waar heb jij leren lezen en schrijven?

 Zijn er mensen in jouw familie die niet kunnen lezen en schrijven? 
 Zo ja, waarom hebben ze dat nooit geleerd?

 waarom is lezen en schrijven voor jou belangrijk?

 wat wil je later worden en waarom?

 wat voor opleiding heb je nodig om te kunnen worden wat je wilt?

De bovenstaande punten zijn bedoeld om je op weg te helpen, je mag natuurlijk  
nog veel meer schrijven! Als je klaar bent geef je brief dan even aan je juf of meester 
ter controle. je juf of meester kan hem dan sturen naar a.mol.lous@hva.nl. 
Er wordt gezorgd dat je brief vertaald wordt in het frans en opgestuurd naar de 
leerlingen van de ciwaraschool in mali. heb je er ook nog een leuke foto bij?
Stuur die dan ook op. wie weet krijg je wel antwoord terug!
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BrIeveN UIt maLI

Mijn naam is Aboucabar Sidibé
ik ben geboren in kati op 5 februari 1996. het dorp waar ik woon heet wassolo.  
mijn vader woont in wassolo en mijn moeder in kati. ik ga naar school in kati.
toen ik twee jaar was, ben ik in mijn dorp gaan wonen. toen ik zes jaar was, ben ik 
teruggegaan naar kati om naar school te kunnen.
ik kan lezen en schrijven in het frans en in Bambara, onze eigen taal. ik heb op 
school lezen en schrijven geleerd. Lezen en schrijven zijn erg belangrijk voor mij 
omdat ik daardoor op de hoogte kan blijven van heel veel dingen en omdat ik
daardoor een goede opleiding kan volgen. Doordat ik kan lezen en schrijven heb ik 
kans om werk te vinden en geld te verdienen. mijn familie bestaat uit acht personen 
van wie er maar vier kunnen lezen en schrijven. Van de anderen is er één persoon 
die nog niet de leeftijd heeft om naar school te gaan en de andere drie zijn al 
volwassenen. Nu ik kan lezen en schrijven wil ik een beroemde voetballer worden 
omdat ik dan veel geld kan verdienen om mijn land te kunnen helpen en mijn dorp 
en mijn buurt te kunnen helpen. ik wil ook de armen helpen. ik nodig de kinderen 
van de hele wereld uit om te leren lezen en schrijven omdat ze er anders spijt van 
krijgen. ik vraag aan alle ouders om hun kinderen in te schrijven bij een school
omdat ze anders, als ze later groot zijn, heel moeilijk werk kunnen vinden.
Aboucabar Sidibé
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Mijn naam is Cheick Bafa Rocco Coulibaly
mijn vader heet cheick oumar coulibaly. mijn moeder heet fatou koné.  
mijn school heet ciwaraschool. ik zit al zes jaar op school. De buurt waar ik woon 
heet N’tominikora. Dat is vlak bij de school. ik houd van voetballen. ik kan lezen en 
schrijven in frans en Bambara, onze nationale taal. ik heb drie zusjes en een grote 
broer. ik ben geboren op 1 december 1998 in kati. ik heb leren lezen en schrijven 
toen ik zes jaar oud was op de ciwaraschool. Van het schoolwerk vind ik het leren van 
nieuwe woorden het leukst. Voor mij is het belangrijk om te kunnen lezen en schrijven 
omdat ik zo mijn familie kan onderhouden. En dat ik brieven kan schrijven en dat ik 
frans kan praten in mijn land en in het buitenland. Als ik kan lezen en schrijven wil ik 
een goede dokter worden. onze familie bestaat uit zeventien personen, van wie er 
vier niet kunnen lezen en schrijven omdat hun ouders hen niet naar school hebben 
gestuurd. ik wil dokter worden om zieke mensen van mijn familie en vrienden en ook 
andere mensen beter te kunnen maken. omdat er niet veel ziekenhuizen in onze 
buurt zijn, zijn er veel mensen ziek geworden. in elke buurt moet er een klein zieken-
huis komen. ik zeg tegen alle ouders dat ze hun kinderen naar school moeten sturen.
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Mijn naam is Rokiatou Tangara 
ik ben 13 jaar oud. ik ben in 1995 geboren in kati. ik ben een leerling van het 
negende jaar op de school van ciwara op het kati plateau. ik woon in kati coco 
n’tomo en ben een dochter van mahamadou tangara en fanta keita. het dorp van 
mijn ouders is Ségou. ik kan lezen en schrijven in het frans en in onze nationale taal 
Bambara. Vanaf mijn vijfde jaar heb ik leren lezen en schrijven. ik houd erg van de 
lessen op school, het zelf studeren en de schrijfspelletjes. Lezen en schrijven is 
belangrijk voor mij omdat ik ook veel andere dingen kan leren doordat ik kan lezen 
en schrijven. Doordat ik kan lezen en schrijven, heb ik een toekomst waarin ik een 
baan kan vinden, bijvoorbeeld als ambtenaar. misschien. onze familie bestaat uit 
negen personen van wie er slechts twee niet kunnen lezen en schrijven omdat ze niet 
de leeftijd hebben om naar school te gaan. ik zou later graag stewardess willen 
worden om een plaats te hebben in het leven, veel landen te kunnen bezoeken, me-
zelf te onderhouden en mijn ouders te kunnen helpen en hen zo respect te bewijzen.
ik nodig alle kinderen uit om gebruik te maken van hun mogelijkheden en zo deel 
uit te gaan maken van de kinderen in de wereld die kunnen lezen en schrijven. 
ik nodig hierbij alle ouders uit om de rechten van kinderen te respecteren en hen 
naar school te sturen zodat ze zullen kunnen lezen en schrijven.
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Mijn naam is Assitan Dembélé
ik ben vijftien jaar oud. ik woon op het cocoplateau bij kati. ik ben een leerling in 
het achtste jaar van de ciwaraschool in kati. ik kan lezen en schrijven in het frans en 
in het Bambara. ik heb op school lezen en schrijven geleerd. ik hou ervan om de 
allerbeste te zijn in lezen en schrijven. Dat is belangrijk voor mij omdat ik daarmee 
mijn eigen leven kan opbouwen. Doordat ik kan lezen en schrijven kan ik andere 
kinderen helpen die niet naar school gaan en die niet kunnen lezen en schrijven. 
Nu ik kan lezen en schrijven, zou ik graag later dokter willen worden om voor 
de mensen in mali te kunnen zorgen, zelfs vanuit het buitenland. ook kan ik arme 
mensen helpen om goed voor zichzelf te zorgen zodat de hele wereld in goede 
gezondheid zal verkeren en gelukkig zal zijn.
Dat zal er toe bijdragen dat de hele wereld zich verder kan ontwikkelen omdat 
mensen die gezond zijn alles kunnen bereiken. mijn boodschap voor kinderen die 
niet kunnen lezen en schrijven is dat ze naar school moeten gaan. ik wil de ouders 
uitnodigen om hun kinderen in te schrijven op school.
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Mijn naam is Karim Ascatalan
ik ben veertien jaar oud en woon in kati. ik zit in het zesde jaar van de ciwaraschool in 
kati. Daar zit ik pas drie jaar. mijn drie broers zitten er ook op school. Eerst dachten 
mijn ouders dat ik niet naar school kon gaan omdat ik anders ben dan de andere 
kinderen. maar de leraren van de ciwara school hebben mijn ouders gevraagd om 
mij toch naar school te sturen. ik vind het erg leuk om met de andere kinderen in de 
klas te leren en vooral buiten spelen vind ik erg leuk. ik heb op school leren lezen. Dat 
is belangrijk voor mij omdat ik zo toch naar school kan. ook kan ik mijn vader helpen 
met lezen van briefjes die belangrijk zijn voor zijn werk. Als ik kan lezen en schrijven, 
kan ik een vak leren en later zelf geld verdienen. ik denk dat ik, net als mijn vader, boer 
ga worden en heel veel bananen en wortels ga verkopen. mijn boodschap voor alle 
ouders is dat ze alle kinderen naar school moeten sturen. ook als ze denken dat hun 
kind misschien niet zo goed zal kunnen leren.
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LIjst met reLevaNte weBsItes

INfOrmatIe Over aNaLfaBetIsme/
LaaggeLetterDHeID:
Site van de stichting lezen en schrijven

http://www.lezenenschrijven.nl/nl/nieuws/De-wereld-Leest/

Alles over de milleniumdoelen

http://www.millenniumdoelen.nl/page.php?page=1&menu=1

Oxfam Novib en projecten voor onderwijs

http://www.oxfamnovib.nl/id.html?lang=&id=12038&gclid=cP7VymD895gcfYr_3godki9mlQ

Doof zijn

http://mediatheek.thinkquest.nl/~lle0495/

Informatie over braille

http://www.nvbs.nl/index.php/id_pagina/31685/braille.html

Informatie over analfabetisme/laaggeletterdheid

www.kinderpleinen.nl/showPlein.php?plnid=301

www.postbus51.nl/nl/home/themas/cultuur-sport-en-vrije-tijd/persoonlijke- 

ontwikkeling/wat-doet-de-overheid-tegen-analfabetisme-en-laaggeletterdheid.html

www.sire.nl/index.php?id=21&campagne=4

http://nl.wikipedia.org/wiki/Analfabetisme

www.lezenenschrijven.nl/nl/analfabetisme

www.eenvoudigcommuniceren.nl

www.plannederland.nl

www.plansation.nl

www.nrc.nl/w2/Lab/Profiel/Lezen/analfabetisme.html

http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php?plnid=301

www.postbus51.nl/nl/home/themas/cultuur-sport-en-vrije-tijd/persoonlijke- 

ontwikkeling/wat-doet-de-overheid-tegen-analfabetisme-en-laaggeletterdheid.html

www.sire.nl/index.php?id=21&campagne=4

www.globalcampaignforeducation.nl

www.alfabetisering.nl

www.weekvandealfabetisering.nl/laaggeletterdheid

www.taalkr8junior.nl

www.edukans.nl



10

32

cOLOfON

Dit materiaal is gemaakt ter gelegenheid van de Global campaign for 
Education 2009 en Amsterdam wereld Boekenstad door marije kampen,  
marina hussein en Sander Doorenspleet.
Zij volgen de opleiding tot leraar basisonderwijs aan de hogeschool van 
de Amsterdam. 

De Les van Belang werd mogelijk gemaakt door:


