
     
 

Expertmeeting 19 november 2021 

 
De beste lezers zitten in mijn klas 
 
Programma  
 
09.00 uur ZOOM link open 
 
09.05 uur  Opening en inleiding 

Dagvoorzitter opent met welkom en toelichting op deze tweede bijeenkomst in een serie van 

drie. 

Hans Teegelbeckers, directeur van VOS/ABB en Walentina Cools, directeur van de 
pedagogische begeleiding van OVSG, duiden het leesprobleem op hoofdlijnen. 
 

09.10 uur  Leer- en/ of leesvertraging? 

Steven De Laet, coördinator pedagogische begeleiding basisonderwijs OVSG, presenteert 

de resultaten van lezen in de OVSG-toets. Elias Hemelsoet, coördinator studie- en 

ontwikkelingsdienst, licht het onderzoek naar leervertraging na corona door OVSG toe. 

 

09.30 uur  Rijke taal, maar hoe dan? 

Anneke Smits, onderzoeker aan hogeschool Windesheim, bespreekt wat er in de klas, maar 
zeker ook op schoolniveau moet gebeuren om een rijke context voor de ontwikkeling van 
leesbegrip te scheppen. En wie zijn daarbij betrokken? De menukaart van het NPO gericht 
op het inlopen van mogelijke leesachterstand komt hierbij ter sprake.  
 

10.00 uur  Theorie in de praktijk van de school 
Karen Dehaen is coördinator pedagogische begeleiding basisonderwijs bij OVSG en een 

van de auteurs van De beste lezers zitten in mijn klas. De nadruk in haar bijdrage ligt op het 

digitaal lezen.  

 

10.30 uur Pauze  

 

10.40 uur Verdieping in breakout rooms  

Gelegenheid om verder op een onderwerp in te gaan onder leiding van de gastsprekers.  

 

11.30 uur Plenaire terugkoppeling 

 

11.40 uur  Afsluiting 

Terugblik en blik vooruit op de derde ontmoeting in het voorjaar. Daarin ligt het accent op de 

rol van het bestuur. Welke rol is er voor hen weggelegd om taligheid en leesvaardigheid te 

bevorderen?  

 

Bent u erbij? Deelname is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt. 

U kunt zich aanmelden tot 10 november 2021 via welkom@vosabb.nl. Vermeld uw naam, 
uw organisatie en de naam van het webinar De beste lezers zitten in mijn klas.  

http://www.vosabb.nl/over-vosabb/medewerkers/hans-teegelbeckers/
mailto:welkom@vosabb.nl


     
 

 

AANBIEDING: tot 18 november kunnen deelnemers aan het 

webinar de publicatie ‘De beste lezers zitten in mijn klas’ bestellen 

tegen de voordeelprijs van 35 euro (+ 6 euro verzendkosten) via 

mail bij tine.mous@politeia.be. De verkoopprijs buiten deze actie is 

45 euro. 

 

 

 

https://politeia.be/nl/publicaties/277620-de+beste+lezers+zitten+in+mijn+klas
mailto:tine.mous@politeia.be

