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Woord vooraf
In het voorjaar van 2002 verscheen Voorlezen gaat zó voor het eerst. Het was een
succes bij pedagogisch medewerkers (vroeger leidsters genoemd) in de kinderopvang, in peuterspeelzalen, gastoudergezinnen en in de buitenschoolse opvang.
Toen het fonds van het NIZW (huidige NJi) overging naar uitgeverij SWP, werden
ook de laatste exemplaren van Voorlezen gaat zó verkocht. Er bleef echter vraag
naar het boek.
In 2009 werd besloten de uitgave te herzien. Er was inmiddels aardig wat veranderd op het gebied van de leesbevordering. Er waren nieuwe programma’s
opgezet, nieuw onderzoek en media als televisie en internet werden ingezet bij de
leesbevordering. Irma van Welzen heeft deze uitgave kritisch bekeken en adviezen
gegeven. Josette Hoex van de afdeling Educatie en Opvang van het Nederlands
Jeugdinstituut (NJi) heeft haar medewerking verleend bij het samenstellen van
hoofdstuk 6 Voorlezen in het pedagogisch beleidsplan, dat vernieuwd moest worden in verband met de Wet Kinderopvang uit 2005.
In 2013 was een nieuwe herdruk nodig en daarmee een nieuwe actualisatie.
Voorlezen is de afgelopen jaren steeds meer ingebed in een landelijk netwerk van
leesbevordering. Het besef dat (voor)lezen al voor heel jonge kinderen belangrijk
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is dringt steeds meer door. Zowel thuis als in de kinderopvang kunnen opvoeders
daarbij hulp en advies krijgen. Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek hebben met BoekStart en BoekStart in de kinderopvang gezorgd voor een landelijk
programma dat op beleidsniveau en in de praktijk concrete ondersteuning biedt.
Op internet zorgen sites als Leesplein en Leesplan voor gemakkelijk toegankelijke
informatie en advisering. De Wet OKE geeft op gemeenteniveau nieuwe impulsen
voor een goed voorschools aanbod.
In 2014 werd het boek geactualiseerd. Stichting Lezen signaleert dat voorlezen in
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven steeds professioneler en bewuster wordt
gedaan. Van zowel medewerkers als leidinggevenden weet en vindt bijna iedereen
dat voorlezen belangrijk is. Toch is voorlezen nog niet overal dagelijkse routine.
Er zijn wel steeds meer ‘tools’ ontwikkeld om het lezen beter in te bedden en te
begeleiden. Waar nodig zijn daarom in dit boek nieuwe verwijzingen opgenomen.
In 2016 is het tijd voor de vijfde druk. Voorlezen gaat zó is weer opgefrist: geactualiseerd en waar nodig gewijzigd.
In 2019 is er veel veranderd. Er zijn nieuwe instanties op voorleesgebied en sommige bestaande instellingen hebben een andere naam of werkwijze. De digitalisering heeft ook in de kinderopvang steeds meer voet aan de grond gekregen.
Communicatie met ouders gaat niet meer via schriftjes maar met apps, websites
worden professioneler en helpen met een toegankelijk voorleesbeleid, filmpjes en
animaties zijn in ruime mate beschikbaar als hulpmiddel bij voorlezen of taalachterstand. Tijd voor een nieuwe actualisatie van Voorlezen gaat zó bij de zesde
druk. Zo kan het boek de handige vraagbaak blijven waarin de lezer op een overzichtelijke en praktische manier alle informatie over voorlezen en lezen met jonge
kinderen vindt.
Margriet Chorus
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