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0   Formule 
  
De leesfabriek is een organische constructie, een statement, een lifestyle, een 
demystificatie, een creatie.  
 
Organische constructie: mijn leesportfolio en De leesfabriek waarin het tot stand 
komt, is onderhevig aan verandering, meegezogen in de beweging van de tijd die 
schrijver, lezer, leesbevorderaar, leraar, literatuur- en cultuurwetenschapper, taal- en 
kunstfilosoof, literatuursocioloog, journalist, verslaggever, criticus, boekenverkoper, 
boekenbeursorganisator, bibliothecaris,... in een wervelend (multi)medialandschap bij 
elkaar brengt. In verrassende ontmoetingen van geesten, in een clash van leesculturen 
- oneindig 'veelkleurig': historisch, individueel, globaliserend, digitaliserend, elitair, 
populair,... - begint mijn eigen leescultuur, begin ikzelf steeds meer 'vorm', steeds 
meer 'gestalte' te krijgen en te groeien.  
 
Statement: "Ik ben, dus ik lees." 
 
Lifestyle: het lezen van boeken, van literatuur, kan verademen zijn, verrijken, 
verruimen, vertragen, verlangen, vergeten, veranderen, verpozen. Het kan lachen of 
wenen zijn, herboren worden of wegdeemsteren en verdwijnen in andere werelden, 
het kan voedsel voor de geest zijn of verhongeren in leegheid,… En daarvan geef ik 
acte in een portfolio: evidence voor mijn weten, kunnen en zijn. 
 
Het kan communiceren zijn met leeftijdgenoten en anderen, zoals ouders en leraren en 
mediathecarissen of met iedereen in het wereldwijde netwerk van zich uitende en 
outende schrijvers en lezers, luisteraars en sprekers en kijkers ... ,  want dat praten 
over boeken - gezellig tijdens een lunch van de inktaapjury bijvoorbeeld - of chatten 
of bloggen over boeken, dat is pas de prettige kant van lezen. 
  
Demystificatie: ‘ik ben jong en ik weet niets, en ondernemend ben ik wat leren en 
lezen betreft, helemaal niet ... veel te lui, geen doorzettingsvermogen', ‘als 
vertegenwoordiger van de jeugd van tegenwoordig lig ik alleen maar te chatten en te 
sms’en en kan en ken ik geen fatsoenlijke taal meer’, ‘ik lees nooit, ik weet niet of 
literatuur wel bestaat’, enz. enz. enzzzzz… 
 
Creatie: ik schrijf mijn boekste 'boek', mijn eigenste 'boek' over boeken en schrijvers 
en denkers en makers. En hun links met de wereldwijde buitenwereld, zodat lezen een 
Tweede Leven wordt waarin ik me innerlijk en geestelijk verrijk en aanrijp.  
 
Ik leef me daarbij uit in woorden en beelden en andere, ook digitale 
presentatievormen, naar eigen keuze en capaciteiten. Meer dan voorgeschreven kan en 
mag ik gaan. 
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1    Intro 
 
1.1  De omgeving van de regels1  
 
1 De eindtermen 
2 Het leerplan 
3 De lessen Nederlands: literatuur, vaardigheden 
4 De VOET en de SET voor de talen 
 
 
1.2  De omgeving van de cultuur 
 
Werken aan mijn leesportfolio gaat veel verder dan wat specialisten "enkelvoudige 
boekengeletterdheid" noemen. Door boeken te 'verwerken' op de manier zoals ik het 
voor mijn LPF probeer te doen, werk ik aan mijn culturele geletterdheid2 en neem ik 
deel aan het debat over cultuur dat vandaag in de klas en in de samenleving wordt 
gevoerd.  
 
Naast televisie, film, radio, internet, muziek, magazines, kranten, video zijn er ook 
nog boeken, heel veel zelfs. Door al die media te volgen en te lezen word ik dus 
cultureel geletterder, d.w.z. mediageletterder, multigeletterder. Ik werk ook aan mijn 
sociale en kritische geletterdheid in mijn reading talk (of misschien wel reading 
blog?), d.i. de gedachtenwisseling met andere lezers over ervaringen, emoties, 
appreciaties, argumentaties, wereld- en denkbeelden. 
 
Waarom toch zouden we literatuur moeten lezen? Ik ken immers mensen die dat nooit 
doen en nochtans een intelligent en gelukkig leven leiden. Een film vertelt me toch 
even goed een verhaal? Wanneer is iets kunst of literatuur? Wanneer heeft een boek 
'kwaliteit'? Ik ga in discussie over de verschillen tussen 'hoogstaande' en populaire 
literatuur, over het belang van de literaire canon, over smaakverschillen, de rol van de 
media, de reclame, de lees bevordering en de literaire criticus. Zijn auteurs die 
literatuurprijzen wonnen 'betere' schrijvers? Ga ik in boeken op zoek naar emoties? 
Geeft de schrijver of dichter me geen woorden voor wat ik zelf niet kan zeggen? Ik 
vraag me af hoe de leesbevorderingstrend van tegenwoordig is kunnen ontstaan, en 
waarom mensen door de eeuwen heen elkaar verhalen zijn blijven vertellen. Al die 
vragen en discussies houden wel nooit op... 
 
 
1.3  Doelen 
 
Ik profileer mezelf naar de buitenwereld als lezer van literatuur en andere teksten:  
 
1 in mijn ‘beginsituatie’, 

                                                 
1 Zie de onderwijssites voor de volledige versies van de regelgeving. 
2 "Geletterdheid heeft te maken met de controle over een bepaald soort discours, een vaardigheid die 
toelaat succesvol te communiceren." Zie SOETAERT, R., De cultuur van het lezen, Nederlandse 
Taalunie, Den Haag, 2006, p. 22.Deze publicatie (120 pagina's) is gratis downloadbaar op 
www.taalunieversum.org/taalunie/publicaties/. 



 

                                                                  
 
                                                                                         Janien Benaets voor 5&6 aso 2006-2007
     

5 

2 in mijn leesgroeiproces met mijn ontdekkingen, veroveringen, mislukkingen;  
4 in mijn reflectie op mijn lectuur en haar effecten, en die van anderen, op de wereld 
van boeken en teksten; 
5 in mijn waardering voor de ‘boekverwerkingen’ en leesvorderingen van andere 
lezers in de klas en daarbuiten. 
 
Als kind van mijn tijd, als lid van de kennis- en innovatiemaatschappij en ‘voorloper’ 
van de conceptuele samenleving volg ik de actualiteit van boeken en schrijvers. Zo 
kan ik 
me beter oriënteren,  
bewuster teksten kiezen,  
me beter voorbereiden op mijn lectuur  
en op de inschatting van haar effecten op mij en mijn omgeving.  
 
 
Indien mogelijk neem ik actief deel aan het culturele leven: 
 

� ik kan in leesbevorderingsprojecten stappen (zie bv. Fahrenheit 451 of De 
inktaap);  

� ik kan meedoen met acties van boek.be, de Boekenbeurs, Het Andere Boek, 
radio of tv, Gedichtendag, poëziewedstrijden, nok.be, Antwerpen Boekenstad 
(sinds ABC2004, Antwerpen World Book Capital), Stichting Lezen 
Vlaanderen of Nederland of andere Europese landen of daarbuiten, 
boekenbijlagen van kranten en magazines, op iedereenleest.be, de podcast van 
de Vlaamse stadsdichter3, op spunk.nl, het cultuurweb, de festiviteiten n.a.v. 
grote verjaardagen (2005 was het jaar van Friedrich von Schiller, 2006 van 
Berthold Brecht én van Mozart, 2007 van Herman Brusselmans die 50 wordt) 
- er valt vast weer veel te beleven in binnen- en buitenland en in alle media; 

� ik kan cultuur- en boekenprogramma’s volgen van radio en tv (bv. radio1.be 
of canvas.be, zie op Canvas en ATV ook specials in de boekenbeurstijd); 

� ik kan me aanmelden op www.boekenzoeker.org van Stichting Lezen 
Vlaanderen of een onlineleesforum zoals dat van De inktaap, of gebruik 
maken van Kris Van Rhodes www.linksvoornederlands.be, ik kan me 
aansluiten bij de leesgroep van mijn school, me abonneren op een e-
nieuwsbrief over de beste boeken zoals op www.leesmij.nu4... . Er is genoeg 
belangstelling - ook buiten de school - voor wat en hoe ik lees; 

� ik kan in onlineliterairetijdschriften en hun blogs snuisteren; 
� ik kan voorstellingen bijwonen van Behoud de Begeerte of Villanella, op 

ZuiderZinnen, Het Groot Beschrijf, het Poëziecentrum, van de 
toneelgezelschappen, de stadsdichter; 

� ik kan contact maken met auteurs en literatuurkenners, bv. via hun websites 
(neem die van Stefan Brijs bv. of Renate Dorrestein) of blogs (zie 
www.schrijversopelkaar.nl en ik ga eens naar Ingmar Heytze of Saskia de 
Coster; 

                                                 
 
3 Bart Moeyaert voor de periode 2006-2008? Ramsey Nasr in 2005, Tom Lanoye... ,ik ga direct naar de 
stadsdichterpodcast om de mooiste gedchten te beluisteren, een site met verrassende literatuurlinks. 
4 Of ik kan op deze flashy  'literaire hangplek voor jongeren' gewoon wat rondhangen. 
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� ik kan een bezoek brengen aan het Letterenhuis in Antwerpen of 
tentoonstellingen i.v.m. boeken, literatuur of auteurs bezoeken;  

� ik kan andere grote boekenbeurzen waar ook ter wereld virtueel bezoeken, 
zeker de Frankfurter Buchmesse, een indrukwekkend event, of de Children’s 
Book Fair in Bologna of Beijing International Book Fair; 

� ik kan een cursus volgen in creatief schrijven5 of het boek Vingeroefeningen 
van Marita de Sterck gebruiken of andere,… zelf schrijvend krijg ik wellicht 
meer waardering voor de schrijfkunst van anderen. Het hele jaar door zijn er 
schrijfwedstrijden, zie ook Maks.be. 

 
 

2    Taak 
  

2.1 Mijn leesportfolio (LPF) 
 
Om mijn profiel als lezer duidelijk te kunnen schetsen en mijn groei, mijn 
ontwikkeling  tot een ‘literair competente’ en cultuurbewuste lezer te tonen, leg ik 
een leesportfolio aan. Dit is een zeer persoonlijk ‘boek’ waarin ik al mijn 
lees(luister/kijk)werk verzamel, onder welke presentatievorm ook. 
 
Het wordt een soort album dat niet alleen de boeken en mijn verwerkingen ervan 
registreert en beschrijft , 
 
het geeft vooral een beeld van mijn vooruitgang, mijn vorderingen  
in literaire leesvaardigheid, 
in verkenning en kennis van de boeken- , de literaire en culturele wereld, 
in de reflectie op mijn lectuur, mijn werk, mijn portfolio, en dat van anderen. 
 
Het illustreert mijn smaakontwikkeling 
in mijn boekenkeuze6 en 
de manier waarop ik mijn lectuur verwerk, bestudeer en beoordeel. 
 
Mijn leesportfolio weerspiegelt dus ook de algemene ontwikkeling van mijn 
persoonlijkheid en identiteit in horizonverruiming, zelfconceptverheldering en 
lifestyle.7  
 
 
2.2  Samenstelling van het portfolio 
 
Ik stel mijn leesportfolio samen volgens de regels: het bestaat uit 

• mijn leesautobiogafie, 
• mijn boekverwerkingen,  

                                                 
5 Bij docente Woord en Creatief schrijven Yella Arnouts, bijvoorbeeld, lic. Germaanse Taal- en 
letterkunde, een oud-leerlinge van mijn school toen ze nog Mater Dei-Instituut Merksem heette. 
6 ‘Boeken’keuze kan verengend en remmend klinken, ik kan gerust breder gaan, ook digitaal. 
7 En meer! Wat lees ik bij literatuurspecialist en docent  in Nederland Joop DIRKSEN? Emotionele 
intelligentie! Aan het verhogen van mijn empathie wil ik wel werken: de wereld zou er beter van orden, 
beweert niet alleen Joop Dirksen, ook psychologen, en sociologen als Mark Elchardus geloven daarin. 
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• de opvoeringsanalyse van een toneelstuk, 
• een balansverslag (in het laatste jaar), 
• de Literactuamap 0607. 

 
Verder bevat het 

• twee evaluatieformulieren (De boekendialoog1 en 2), 
• een evaluatieformulier voor het hele portfolio (De portfoliodialoog), 
• naar vrije keuze: een (web)dag- of logboek met notities over titels, planning, 

timing, leeslust of -last,… in uitgebreide of verkorte versie naar werklust en 
vermogen. De presentatievorm is vrij. 

 
Mijn leesportfolio en de literactuamap beantwoorden aan de regels voor verzorgde 
presentatie met een eigen ontwerp van duidelijke cover, een titelpagina, inhouds- en 
bronnenopgave, bronnenoverzicht (biblio-/mediagrafie), pagina- en/of 
rubrieknummering.8Ik kan mijn LPF digitaal presenteren! 
 
 

3    Werkproces 
 
3.1 Leesautobiografie en balansverslag 
        Eer ik begin, bezin ik me over mijn ‘leesleven’. 
 
Vanwaar ben ik als lezer gekomen? Wat zijn mijn drie toppers op dit moment? Ben ik 
een bewustere en betere lezer geworden in de loop der jaren? Lees ik andere genres 
dan vroeger? Vind ik literatuur meestal ‘moeilijk’ of heb ik ze leren benaderen op een 
beheersbare en bevredigende manier? Wie of wat bepaalt mijn lectuurkeuze 
voornamelijk? Laat ik me door de sellerlijsten beïnvloeden of door mond-aan-
mondreclame? Wat brengt 2006-2007?  
 
Dit kunnen vragen zijn die me helpen mijn leesautobiografie te schetsen. Zoek ik een 
voorbeeld? Ik kijk eens op het web!9  
 
Heb ik behoefte aan meer vragen die ik mezelf kan voorleggen om tot een 
genuanceerde beschrijving van mijn leven als lezer te komen? Ik kan eens zoeken in 
het literatuuronderzoek over "Verhalen lezen" van de Universiteit van Amsterdam 
(geleid door Tanja Janssen): daar staan vragenlijsten gepubliceerd, bestemd voor 4e 
jaren secundair onderwijs, maar die kunnen ook voor de 3e graad als  denkstoot 
dienen.10 
                                                 
8 Zie de Licap-brochures BIN-normen en Rapporteren. 
9 Er staan tal van voorbeelden bij de werkstukken op www.scholieren.com: zoeken op 
'leesautobiografie'. 
10 ilo.uva.nl. In het schooljaar 2004-2005 nam 4 E/W  van JOMA deel aan dit onderzoek. Dr. T. 
JANSSEN heeft de klas meermaals bezocht om ze te observeren tijdens de literatuurles over verhalen 
lezen. Veronique Ceuppens werd tweemaal geïnterviewd (in het begin en op het einde van het 
onderzoek) door dr. JANSSEN en haar assistente Kim BEAUMONT. De resultaten van het onderzoek 
werden ondertussen gepubliceerd in vakbladen en er verschijnt ook een boek over. Ik van 6 aso wil 
eens kijken wat het wetenschappelijke onderzoek opgeleverd heeft, waaraan ik als leerling van 4 aso in 
de les Nederlands van J. Benaets deelnam. Een overzichtelijke PPt met de resultaten vind ik op 
www.ilo.uva.nl/homepages/tanja/Landelijke%20studiedag%20Utrecht%202006.ppt  
Liefhebber van korte verhalen? Ben ik! Ik vind auteurs en titels van toen terug op de genoemde PPt. 
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Heb ik op het einde van dit schooljaar / van de 3e graad vorderingen gemaakt? Moet 
ik als ‘volwassener’of 'betere' lezer mijn top drie aanpassen? Antwoorden op die 
vragen komen in mijn balansverslag. 
 
Ik presenteer mijn leesautobiografie (5 aso) of  balansverslag mondeling op het 
laatste examen van het schooljaar na schriftelijke voorbereiding in de klas (mei 2007). 
De schriftelijke voorbereiding van mijn leesautobiografie en balansverslag bewaar ik 
in mijn leesportfolio.  
 
 
3.2 Boekenkeuze 
        Een parelduiker vreest den modder niet11 
  
De boekenkeuze is vrij en open en illustreert mijn persoonlijke groei. Ik houd 
rekening met eventuele speciale afspraken per klas. Fictie, non-fictie, poëzie, 
toneeltekst, ik zorg voor variatie in mijn keuze. Omdat het leesportfolio verankerd is 
in de actualiteit van boeken (zie 3.5 De literactuamap) en gebeurtenissen, zal dit 
nieuws mijn keuze sterk bepalen.  
 
Vanuit de lessen literatuur, de literaire actualiteit, vakoverschrijdende en 
schoolprojectwerking, klas- en individuele voorstellen kunnen ‘vaste’ boeken, een 
genre, een thema of een auteur afgesproken worden.  
 
 
� Neem ik deel aan een project als De inktaap, dan lees ik de genomineerde of 

aanbevolen titels. Op de websites van deze projecten voor jongeren vind ik de 
titels die speciaal voor dit leesjaar 2006-2007 geselecteerd werden.  

Voor De inktaap 2007 zijn genomineerd 

Jan Siebelink met Knielen op een bed violen (winnaar AKO Literatuur Prijs 2005), 
K. Schippers met Waar was je nou (winnaar Libris Literatuur Prijs 2006), 
Henk van Woerden met Ultramarijn (postuum winnaar De Gouden Uil 2006). 

 

 

    
                                                 
11 MULTATULI, geciteerd uit de AKO-Shortlistkrant 2004. 
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� Voor het project Godsdienst-Nederlands (6 aso, Tom Schellekens voor Godsdienst 
en Janien Benaets voor de schrijfvaardigheid en de vakcomponent 
Literatuur/essay) lees ik  

 
      Pleidooi voor individualisme van Dirk Verhofstadt , Wij zelven van Koen Raes   
      of  Tijd van onbehagen van Ad Verbrugge12. 
 
� In het kader van het Mozart2006-Projekt voor Duits (6 aso), "Mozart der 

Briefeschreiber"13,  kan ik een van de vele Mozartboeken van dit Mozartjaar 2006 
lezen of beluisteren, er zijn er in het Nederlands en in het Duits: de bib heeft 
steeds meer luisterboeken in voorraad!14  

 
� In 5 aso kies ik een recente thriller  n.a.v. de studie van dit genre in Nieuw 

Netwerk Nederlands 5A. Wie zal het zijn?15  Een van de groten uit het 
Nederlandse taalgebied? De Vlamingen Bob Mendes (Schotenaar), Jef Geeraerts, 
Luc Deflo, Pieter Aspe, Stan Lauryssens16,... of waarom geen vrouwelijke 
thrillerauteur zoals Mieke de Loof of Johanna Spaey? Of een van de 
(wereld)beroemde buitenlanders, mannen én vrouwen? John Le Carré, 
bijvoorbeeld, niet de eerste de beste. Op vpro.nl bekijk ik in het documentaire 
programma Tegenlicht een uitgebreid interview met hem n.a.v. de publicatie van 
zijn nieuwste thriller De luistervink.  

 
Na dit interview is het me helemaal duidelijk waarom literaire thrillers 
kwaliteitsboeken zijn en hun schrijvers markante persoonlijkheden die de 
wereld(politiek) kritisch bekijken. Ik heb écht geen reden (meer) om geen 
literatuur te lezen... Integendeel, lezen maakt rijk aan woorden (gedachten) 
waarmee ik de 'taal van de wereld' (het politieke of culturele of religieuze of 
sociale of economische of ... discours) beter kan begrijpen en mijn steentje kan 
bijdragen in het debat over zoveel thema's als er meningen zijn. 
 

� Zeer Aanbevolen Lectuur: een prijswinnaar of een genomineerde van een  
literaire prijs uit de periode 2000 – 2006! Da's pas hedendaagse 
kwaliteitsliteratuur.  

 

                                                 
12 Verrassing! Ik vind Ad Verbrugge 'in levende lijve' op de site van VPRO-tv Nederland: daar kan ik 
uitzendingen met en over hem bekijken en beluisteren en andere essays van hem lezen.   
13 Dagelijks (tot einde 2006, ik haast me..., en in 2007 in het archief) leest de Duitse recitator Klaus 
Maria Brandauer een brief voor op eynfach mozart, de mozartsite van ard.de. (Daar mix ik ook mijn 
eigen Mozart-nachtmuzieken e.a.!) More Mozart...  Bij jeugdenmuziek.be kan ik de didactische map 
over "Frulla Baas" (Mozarts nichtje Maria Anna Thekla Mozart, 'das Bäsle') downloaden: tekst en 
uitleg en Mozartbrieven (Nederlands met ook Duitse en Engelse teksten). De brochure is een 
voorbereiding op de voorstelling "Frulla Baas" met videobrieven gemaakt door Jan Boon (Michaël Pas 
speelt Wolfgang Amadeus en Maaike Neuville is Frulla Baas), live begeleid aan de pianoforte door 
Jan Vermeulen. Warm aanbevolen! Een exclusieve selectie van twee videobrieven op dvd kan ik 
lenen bij J. Benaets (Jan Boon, Frulla Baas versie Janien Benaets, dvd, augustus 2006. (nvdr. J.B. Met 
hartelijke dank aan Jan Boon!) 
14 Ook van de inktaapauteurs 2007 vind je luisterboeken in je openbare bibliotheek! 
15 Ik kijk eens op crimezone.nl e.a. of ik vraag dé thrillerspecialist in het Nederlandse taalgebied John 
Vervoort. Zie ook het interview met hem in mijn leerboek NNN 5A. 
16 Ik kan hem nog beluisteren in de archieven van radio1.be. 
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� Een rijzende ster, een hype kan ook: neem het Meisje met de negen pruiken, 
Kluun  of Heleen van Royen of gehypte debutanten als Thomas Blondeau of 
Christiaan Weijts. 

 
Weet ik (nog) niet wat lezen, dan kan ik  

� een lijst vragen of uit de leestips kiezen van het leerboek, van Stichting Lezen 
(boekenzoeker.org, stichtinglezen.be, lezen.nl), van boek.be, 
literatuurplein.nl, literatuur.pagina.nl, leesmij.nu; 

� van de boekenbijlagen en -rubrieken in  kranten en tijdschriften, van het gratis 
magazine Letters  van Standaard Boekhandel,  

� van e-boekenwinkels17, zoals Amazon, Azur,... of  eBay of 
� bestsellerlijsten18.  

 
Zoek ik topkwaliteit van nu?  

� De grote literaire prijzen  (ook de jongerenprijs De inktaap) hebben sites met 
lijsten van nominaties en winnaars: zie de AKO, de Libris, de Gouden Uil. En 
er zijn ook nog de ‘officiële’ prijzen van de overheid zoals de prestigieuze 
Prijs der Nederlandse Letteren, en de ‘gespecialiseerde’ zoals de Gouden 
Strop, de Hercule Poirotprijs voor... , én ludieke zoals de Tzum-prijs voor... ; 

� De Debuutprijs van boek.be leert me jong talent mee ontdekken. 
 
Wens ik klassiekers uit de Nederlandse letteren te leren kennen? 

� Ga ik bijvoorbeeld naar dbnl.nl. Middeleeuwse literatuur? 17e-eeuwse? Grote 
namen uit de 20e eeuw? 

 
Wil ik Nobelprijswinnaars?  

� Ik zoek ze op het web.  
 
Zoek ik een bepaald auteur?  

� Velen hebben een eigen webstek. 
 
Hou ik van verhalen? 

� Gelezen en goedgekeurd is een nieuwe bloemlezing met kortverhalen van 
Nederlandstalige auteurs. Aanbevolen door mijn leraar J Benaets: te gekke 
autobiogafische korte verhalen van de beroemde Amerikaansse schrijver Paul 
Auster: Oefeningen in waarheid (2006). Of ik kies een verhalenbundel van 
één auteur, onlineverhalenbundels, themabundels,... 

 
En prentenboeken? Stripverhalen? 

� Er verschijnen er steeds meer. Er zijn er van topkwaliteit. Een stapje in 
stripland: ik neem een kijkje bij Judith van Istendael of Cordelia. (Ladies 
First.) En 2007 is het jaar van Kuifje!  

 
                                                 
17 Wat ik ook regelmatig gebruik, zijn de 'search inside'-functies van die boekenwinkels: fantastisch 
inspirerend! Voor het EinsteinProjekt in 4 aso las ik bv. uit Alles ist relativ van Dietmar Strauch op 
amazon.de. Nu kan ik bv.  het inkijkexemplaar van het essayboek van de bekroonde 
wereldwetenschapper (Alzheimer) Christine Van Broeckhoven (UA) eens doorbladeren: Brein en 
Branie (2006). 
18 Ik kan bv. de permanent aangepaste topzestigsellers eens opzoeken om écht scherp te blijven (op 
leesgebied).  
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Elektronische literatuur? 
� Alles geüpdatet en wegwijs in elektronische literatuur? Om te starten slechts 

één adres: boeken.vpro.nl/artikelen/28734157! 
 
Luisterboeken? 

� Ik vind er elke week meer in de bib, ja ook van inktaapnominaties. Ook op het 
internet kan ik tekst(fragmenten) niet alleen lezen, maar ze dikwijls ook 
beluisteren. Ik surf bijvoorbeeld eens naar auteurssites, naar Renate 
Dorrestein of Ingmar Heytze. 

 
En poëzie(bundels)? 

� In podcast zijn is er elke dag meer te beluisteren in vele talen! Ik begin alvast  
op BoekenCast.be. 

� Ik vertrek bij poetry.nl of poeziecentrum.be of gedichtendag.org of kies voor 
een nieuwe bloemlezing van dichteressen: Nooit te vangen met haar eigen 
pen. 

� Ik kan naar poëzierecensiewebsites surfen. Maar of ze allemaal actief 
bleven/blijven? (Ik kijk eens naar de laatste datum van bijwerking.) 

� Ik laat me voorlezen door Jan Decleir: gedichten van Paul van Ostaijen, Karel 
Vande Woestijne, Herman Gorter. 

� Ik snuister eens in de webbundel van Mark Boog, winnaar van de VSB-
poëzieprijs 2006: hij noemt zijn stek markboog.nl "archief, proeftuin en 
reclamezuil". 

 
Kies ik voor een geïllustreerd 'dagboek' 

� zoals bv. van journaliste Annemie Struyf en fotografe Lieve Blancquaert? 
� of van het Meisje met de negen pruiken (2006)? 

 
Of voor het weblog van een auteur?  

� Het moet niet altijd in het Nederlands zijn (Stefan Hertmans bijvoorbeeld of 
stem vrouw op Eva Cox) , ik kijk eens over de grens, bij Julia Kristeva in het 
Frans bijvoorbeeld! Maar moeilijk! Maar mooi! Alleszins geëngageerde 
teksten,  - als dat mijn ding is? In literatuur is alles mogelijk. En literatuur 
lezen moet niet altijd entertainment zijn, moet ook niet altijd 100% begrijpbaar 
zijn. Een abstract schilderij is dat bijvoorbeeld ook niet, en muziek: weet ik 
altijd juist waar het over gaat?? 

 
Webcolumns: literatuur verkort, is dat misschien iets voor mij?  

� Ik kijk rond op literatuurplein.nl en begin eens bij WebColumn 13  Fris als 
tulpenstelen van Annemiek Neefjes (6 oktober 2006). 

 
Een zeer kwaliteitsvol overzicht van elektronische literatuur? 

� Dat vind ik online bij de Nederlandse omroep VPRO! Wat vind ik daar 
NIET? 

 
Het nieuwe cultuur-en-mediaseizoen werd einde augustus 2006 al ingezet: ik heb 
sindsdien warempel Lanoye, Hemmerechts, Vekemans, Bret Easton Ellis, Reve, 
Lampo, Brusselmans, Houellebecq, Komrij, Verhulst, Mozart, Süskind, Aspe, al haast 
dagelijks in mijn omgeving zien 'verschijnen'. En de hype rond de Nederlanders 
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Kluun, Thomas Blondeau, Christiaan Weijts, Heleen van Royen. Ik kan kijk ook over 
het muurtje van mijn eigen taalgebied kijken.  
 
 Keuze te over… Twijfel ik nog?  

� Ik bespreek het probleem met mijn leraar. 
 
 
3.3 Boekverwerkingen19 
 
Hoe verwerk ik mijn lectuur? Volgens het leerplan20 bevat het leesportfolio vier 
boeken in een variatie aan verwerkingen. Ik kies zelf welk boek ik creatief of 
analytisch of ervarend verwerk. 
 
Voor inktaapjuryleden bestaat het LPF uit het semesterwerk Godsdienst-Nederlands 
(essay), de juryhandleidingen van de drie nominaties, de deelname aan de 
lunchgesprekken, het slotdebat op school en het slotfeest in Rotterdam. Als 'extra' 
(bonuspunten) telt participatie aan speciale acties (presenteerwerk, deelname aan 
debat, e.a.) mee. Ben ik geen jurylid, dan telt ook voor mij het werk Godsdienst-
Nederlands mee (als vijfde boek). 
 
 
 
3.3.1   Het leesbelevingsverslag 
 
3.3.2   De structuuranalytische benadering ondersteund door de literatuurlessen.     
           Zie voor een overzicht de compendia van NNN 5 en 6 A.  
 
3.3.3    De creatieve verwerking 
 
3.3.4    Een combinatie van 1 en 2 zoals in de jurybrochures  (juryhandleiding) voor 
            De inktaap. De inktaap vraagt ook een juryverslag dat in samenspraak met de 
            juryleden en gebaseerd op hun uitspraken wordt opgesteld.21  

 
 

De presentatievorm van de boekverwerkingen is schriftelijk (getypt), digitaal of 
gedeeltelijk mondeling naar keuze of volgens de afspraken in de les. Ik kan gerust 
onderdelen digitaal presenteren in PowerPoint bv. of op een website of blog. Mijn 
creatieve verwerking kan plastisch zijn of muzikaal of filmisch … op cd of dvd 
bewaard. 
 
Als jurylid van De inktaap werk ik per boek met de juryhandleiding . 

                                                 
19 De opdrachten wijzen zichzelf uit. Ze zijn de voortzetting van die van de 2e graad. In 5 en 6 aso 
wordt de structuuranalyse belangrijker. Ik kan/zal ze bv. gestalte geven in een recensie. Ook een 
commentaarstuk op een recensie kan getuigen van analytisch doorzicht als er sterk geargumenteerd en 
met citaten geïllustreerd wordt. De leerboeken Nieuw Netwerk Nederlands bevatten ook de opdrachten 
voor het LPF. 
20Ik zoek het eens op op de site van het Katholiek Onderwijs: www.vsko.be. 
21 Leraren Chris De Commer en Janien Benaets, reeds jarenlang begeleiders van de inktaapjury op 
school, zorgen voor de tijdige versturing van het definitieve rapport naar de organisatoren. 
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Bij projectwerk houd ik me aan de eventuele specifieke opdrachten voor individueel 
en groepswerk. Ik kom mijn engagementen voor vergaderingen, werklunches, 
debatten, fora en e-contacten. Wat dat laatste betreft, 2006-2007 is er voor de Inktaap 
bij ons op school contact gepland met een school uit Suriname, op uitnodiging van de 
Nederlandse Taalunie en voor Vlaanderen gecoördineerd door Grietje Schepers van 
Villanella! 
 
 
3.4  Opvoeringsanalyse van een toneelstuk 
 
De opvoeringsanalyse22 van een toneelstuk, zelf gekozen uit de programma's van de 
bekende gezelschappen en bijgewoond in mijn vrije tijd, krijgt eveneens haar plaats in 
mijn LPF. Ik kan gebruik maken van het cultuuraanbod van de school vanuit een 
lerarenwerkgroep: tickets reserveren aan groepstarief en samen met andere 
cultuurproevers de geselecteerde voorstellingen bijwonen. 
 
Persoonlijke voorstellen voor andere podiumkunsten zoals dans, musical of  
stand-upcomedy kunnen uitzonderlijk in samenspraak met J. Benaets. 
 
 
3.5  Extra's 
 
Extra's naar vrije keuze uit het wereld-boekenaanbod (ook uit het  
wereldboeken-aanbod) en de breed-culturele programmatie kunnen in mijn 
leesportfolio opgeslagen onder eender welke presentatievorm. 
 
 
3.6  Reading Talk 
 
Op gezette tijden neem ik deel aan de gesprekken over lezen, mijn boeken en het 
werk aan het portfolio. Voor een losse boekenbabbel, een voorleesmoment van een 
bijzonder fragment, een dringend signalement over het boek waarin ik bezig ben, is er 
altijd tijd. 
 
De media en leesbevorderingscampagnes presenteren om de haverklap Bekende 
Lezers: welke boeken hun voorkeur krijgen, wat hun bevindingen zijn als lezer, en 
andere literaire actualiteiten breng ik in de klasgroep ter sprake. Welk boek mijn 
voorkeur heeft, wat mijn leeservaringen zijn, gooi ik in de kring. Wat viel mee, wat 
tegen? Heb ik daar een verklaring voor? Misschien slaag ik erin mijn boek zo goed te 
promoten dat anderen het ook willen lezen.  
 
Een jury  als De inktaap vraagt natuurlijk regelmatige vergaderingen over de 
nominaties, de kanshebbers, de tekstanalyse, de leesvorderingen. Het behoort tot mijn 

                                                 
22 Zie het schema voor een opvoeringsanalyse in het leerboek. Ik kan ook op het internet kijken, bv. 
naar de cirkel- en boomstructuren (met toelichting) van theaterwetenschapper Luc Van den Dries op de 
webstek van theaterwetenschapper Ronald Geerts: 
http://homepages.ulb.ac.be/~rgeerts/voorstellingsanalyse.  
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verantwoordelijkheid  van jurylid van altijd aanwezig te zijn en actief deel te nemen 
aan de tussentijdse discussies en het slotdebat.  
 
Tijdens mondelinge boekpresentaties in de klas of op het examen maak ik me sterk als 
lezer – laat ik me kennen in mijn sterke en misschien ook zwakke punten. 
 
 
3.7  Groeibewaking 
 
Tussentijds probeer ik afstand te nemen tegenover mijn werk: om mijn resultaten in 
leesbeleving/analyse en mijn vorderingen en attitude te kunnen rapporteren. Als 
hulpmiddel of denkaanstoot voor mijn zelfevaluatie kan ik tussentijds of op het einde 
van het schooljaar het evaluatieformulier invullen: De boekendialoog 1 en 2.23 . Als 
het LPF afgewerkt is, vul ik een derde formulier als eindevaluatie voor het hele 
portfolio in: De portfoliodialoog.  
 
Op het einde van een schooljaar – dat kan tijdens een mondeling examen zijn – volgt 
een  evaluatiegesprek met mijn leraar over mijn LPF, over 1 wat het geworden is,  
2 hoe het groeide, en 3 wat het voor mij als lezer heeft betekend. Ik kan mijn leesdag- 
of logboek inzetten als bewijs van mijn leesgierigheid, werkkracht of zorgzaamheid.  
 
 
3.8  De Literactuamap 0607 (LAM) 
 
‘Vers van de pers’, ‘Het succes van de schrijver’, ‘Tv-kijken om te lezen’,  ‘Rijzende 
sterren’,  ‘Verfilmingen’, ‘Boekenmarketing’, ‘Literaire prijzen’, ‘Lezers vs. kijkers’, 
‘Populaire non-fictie’, ‘Boeken en de nieuwe media’,  'Elektronische literatuur',  … 
het zijn bekende rubrieken waaruit ik kan kiezen voor de eventuele vrije rubrieken in 
mijn actuamap, mijn LAM die naar jaarlijkse gewoonte mijn 'mediatour' in leesland 
illustreert. Het staat me vrij van nieuwe, verrassende rubriek(thema)titels te kiezen en 
ze ‘uit te werken’. 
 
3.8.1    Vaste opdrachten  
 

� Een vijf- tot tiental nieuwe boeken voorstellen, liefst een gevarieerde 
selectie.  

 
• Suggestie 

Ik kan mijn keuze maken vanuit een marketinginvalshoek: boeken die zeer 
sterk gepromoot worden én die mijn interesse kunnen vangen. De promotie of 
het hypen van een tweetal van die boeken probeer ik in mijn LAM extra te 
visualiseren door bv. advertenties, folders, recensies, interviews (ook van 
radio en tv), spotjes, affiches, foto’s, gadgets, speciale verkoopacties,... te 
verzamelen of te signaleren. 
 
VRAAG   -  Hebben die promocampagnes hun effect op mij gehaald of 
gemist? Waaraan was dat te danken / te wijten? 

                                                 
23 Zie bijlage achteraan in deze Leesfabriek. 
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OF 
-  Waardoor heb ik me laten aantrekken: door de Boekenbeurs, een site, 
covers, namen, hypes? 

 
� Presentatie van één tot twee items uit de 7 volgende keuzemogelijkheden 

 
1 een luisterboek (cd of dvd uit bib / van het internet); 
2 een cover van een 'wereld'literatuurprijs (Nobelprijs, Man Booker Prize, Prix 
Goncourt, International IMPAC Dublin Literary Award, ...); 
3 een auteursfoto (zie bv. www.klasskoppe.nl of andere); 
4 een leesbevorderingscampagne (officieel of commercieel), een literair event 
(Nederlands taalgebied of Europa of 'wereldomspannend') of een literaire themasite 
(over literatuur, leesbevordering of literaire events (zoals bv. 
www.zuiderzinnen.com, van het Festival van het Woord, jaarlijks in Antwerpen) of  
zoals Meander bv.of debrakkehondblogt); 
5 een e-boek: een boek dat ik op het internet kan raadplegen of ervan downloaden  
(e-bibliotheken zoals zoals Gutenberg, Google Books, een digitaal archief, een 
onlineboekenwinkel waar ik bepaalde boeken via search-inside kan lezen);  
6 een virtueel bezoek aan een boekenbeurs (Boekenbeurs voor Vlaanderen, 
Frankfurter Buchmesse, Het Andere Boek, Beijing International Book Fair, Bologna 
Children's Book Fair, ...); 
7 een auteurssite of -blog. 
  
3.8.2  Vrije rubrieken  
 
Geen inspiratie, maar toch zin om een meerwaarde aan mijn LAM te geven? Ik 
herlees de inleidende alinea onder 3.8.  
 
Ik zorg voor goede thematitels van mijn rubrieken. Titels als 'folders van uitgeverijen' 
of 'krantenknipsels' kunnen niet dienen. Dat zijn hoogst onduidelijke titels die door 
thematitels vervangen moeten worden, zoals bv. 'literaire prijzen' of 'het boek van het 
jaar' of 'de Nobelprijs voor Literatuur' of de naam van een auteur of 'de cultuur van het 
lezen' of 'boeken op het internet' ... 
 
3.8.3  Presentatie 
 
Mijn LAM is een verzamelmap die aantrekkelijk oogt. Cover, titelblad, 
inhoudsopgave, rubriektitels, zinvolle ordening, bronvermelding bij alle docu, biblio-
/mediagrafie zijn vanzelfsprekende 'uiterlijkheden'.  
 
Elektronische presentatie kan en mag (p een blog bv., een cd, een dvd).  
 
Naar jaarlijkse gewoonte is er in de klas een mappententoonstelling. 
  
3.8.4  Evaluatie van de LAM 
 

• Ik evalueer de map van een ander nadat we in de klas gezamenlijk de 
beoordelingscriteria en puntenverdeling hebben afgesproken. 

• Ik rapporteer over mijn zelfevaluatie (ev. schrijfoefening in de klas); 
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• Ik  presenteer een spannend nieuwsitem uit mijn LAM in de groep of op het 
mondelinge examen. 

• De leraar evalueert mijn map globaal, vertrekkend van de instructies over 
inhoud en vorm. Ze kan daarbij rekeing houden met de peerevaluatie om een 
map hoger te waarderen in het eindcijfer. 

 
 
3.9  Kalender  
 
De kalender geeft slechts een ruwe schets die haar concretisering krijgt in het 
vakwerkplan en de persoonlijke agenda.  

 
September 2006: wie wordt inktaapjurylid? Voorstelling van de nominaties. 
 
Mogelijk in september: een Literactuaquiz (ev. i.s.m. van J. Benaets en C. De 
Commer voor meerdere klassen). 
 
Oktober: start De inktaap. Speciale afspraken in contract en vastleggen van 
de data van de lunchvergaderingen. 
 
Mogelijk in oktober: Literwwwactua, miniquests over schrijvers, boeken en 
literatuur (als aanloop en opwarmer voor de Literactuamap).  
 
November: voor 6 aso zijn er speciale afspraken voor het project 
Godsdienst-Nederlands. 
 
Januari - februari : Literactuamap 5 aso. Mogelijk wordt een Surinaamse 
inktaapschool aan de inktaapjury van onze sschool  'gekoppeld' voor e-contact. 
 
Einde januari 2007 zijn De Nachten in deSingel in Antwerpen open voor de 
inktaapjury. Ik krijg mogelijk een ticket voor een klein prijsje (5,00 EUR?) 
voor vrijdag- of zaterdagavond. 
 
Februari - maart: slotdebat op school en slotfeest (De Doelen, Rotterdam) 
van De inktaap. De niet-inktaapleden kunnen ingezet worden om het 
slotdebat op school te evalueren en de beste debater(s) aan te wijzen. Aan het 
slotfeest in Rotterdam kan actief meegewerkt op uitnodiging van de 
producenten (Villanella en Bulkboek – Dag van de Literatuur): voor 
presenteerwerk bij de prijsuitreiking op het grote podium, voor deelname aan 
debatten met 'vreemde' inktaapjuryleden, e.a. Voor de IA-jury: tijd voor de 
inlevering van de handleidingen met de boekverwerkingen.  
 
Mogelijk in maart: voor 5 aso (als aanvulling bij de LAM) een 
Literactuacollage of LitCo over een opgegeven auteur met een kleine 
selectie van zo recent mogelijk nieuws, gepresenteerd op een A4-blad in een 
originele lay-out: een citaat uit zijn nieuwste werk, een foto, een 
coverafbeelding, een advertentie, een prijs, een nieuwsitem, ... 
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April en mei zijn de laatste leesmaanden. Voor 6 aso: inleveren van de LAM. 
Het LPF krijgt zijn definitieve vorm.  
 
Mei: inleveren LPF. De inktaapjury heeft de juryhandleidingen reeds 
ingeleverd. De opvoeringsanalyse en ev. extra's volgen nu. 
 
Juni: mondeling (deel)examen Nederlands over LPF met de  
Portfoliodialogen.  
 
 

4    Bronnen 
 
Mijn boekenkeuze,  
mijn registratie van de literaire actualiteit,  
mijn boekverwerking,  
mijn deelname aan het culturele leven 
bepalen mijn bronnen. Of in boekvorm, video-opname, digitale vorm, … in het 
eigenlijke leesportfolio en de literactuamap noteer ik ze alle zo volledig en zorgvuldig 
mogelijk in een lijst die ik achteraan onder de titel Bronnenoverzicht of Mediagrafie 
toevoeg.24  
 
Bij elk portfolio- of tekstonderdeel, bij parafrase of citaat noteer ik de bron.  
 

 
5    Evaluatie van het leesportfolio 
 
De drie Boeken- en Portfoliodialogen (evaluatieformulieren voor de 
boekverwerkingen en voor het geheel van het LPF) vormen de basis voor een 
totaalevaluatie die zowel  
 

� mijn ‘leesproductie’ (mijn literactuamap en mijn boekverwerkingen onder 
welke vorm ook, het geheel van mijn portfolio) 

 
� als mijn werkproces in beschouwing neemt. In dit werkproces wordt mijn lees- 

en werkstijl zichtbaar in attitudes als openheid en interesse voor de 
socioculturele en specifiek de literaire actualiteit, zelfstandigheid, 
zelfredzaamheid, overgave, gepaste aanpak (naar wat ik 'op school', in de 
literatuurles of uit mijn leerboek of daarbuiten, ook in andere lessen of het 
internet, heb geleerd), ordelijkheid, motivering, struggle for reading, vordering 
van boek tot boek... en nog meer.25 

 
De evaluaties worden uiteindelijk omgezet in punten die zowel voor dagelijks werk 
als voor het (eind)examen literatuur mee worden verrekend.  
 
Ook  
- de evaluaties van de literactuamap apart,  

                                                 
24 Zie de Licap-brochure Rapporteren. 
25 Zie de evaluatieformulieren De boekendialoog1 en 2 en De  portfoliodialoog. 
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- van ev. mondelinge rapportage over mijn boeken of het lezen ervan, 
- van interventies i.v.m. mijn leesautobiografie en het balansverslag 
- of het mondelinge verslag ervan op het eindexamen,  
- van occasionele signalement i.v.m. de literactua of van mijn creatieve 
boekverwerking, 
- of mijn opgemerkte inspanningen voor de IA-vergaderingen 
- of het inktaapslotdebat (ook ev. als beoordelaar avn de debaters), 
- of  zeer zichtbare want herhaalde contacten via mail of blog i.v.m. mijn LPF of 
LAM of opvoeringsanalyse 
krijgen in punten hun beslag. 
 
Het is mogelijk dat wanneer ik een recensie schrijf, die ook als schrijfoefening wordt 
beoordeeld. Ook mondelinge presentaties kunnen ‘dubbel’ tellen: 1 als oefening in 
literair lezen en 2 als mondelinge presentatie. Afspraken daarover gebeuren met de 
klas. 
  
De Dialogen geven ook een toekomstperspectief voor mij als lezer en voor de leraar 
die mijn werk op mijn vraag begeleidt en het mee beoordeelt.   
 

 
6    Conclusie 
 
Wat ik heb gelezen, en daaruit en daarbij heb geleerd, weerspiegelt zich in mijn 
portfolio, met een samenvatting ervan in de Dialogen en in het balansverslag bij mijn 
leesautobiografie.  
 
Wat heb ik ervan terecht gebracht? Was het werken aan mijn portfolio een zinvolle 
bezigheid? Heb ik beter leren lezen? Ben ik een andere (‘rijkere’? gelukkigere? 
‘wijzere’) mens geworden? Wat heb ik ingezien? Volgende vragen kunnen een 
leidraad vormen voor mijn gedachten en conclusies, maar ik kan zeker aanvullen... Ik 
probeer wel zo diep en concreet mogelijk te gaan. 
 
Ben ik me steeds meer bewust geworden van mijn motivering, activiteit, 
verwerkingen en de reflecties daarop? 
 
Welke concrete punten heb ik (bij)geleerd? 
 
- Heb ik beter leren kiezen? Via welke kanalen? (Ik noem ze) 
- Heb ik ook andere genres dan de roman gelezen? (Welke?) 
- Is mijn smaak veranderd? Heb ik ook ‘grote’ literatuur leren kennen? Kan ik 
kwaliteit in een verhaal of... ‘ruiken’26? Doet ‘kwaliteit’ van taal, opbouw,... er toe? 
Of heb ik nog onvoldoende bagage opgedaan om daarover goed te kunnen beslissen: 
heb ik nog te weinig gelezen,  
heb ik nog te weinig leren onderzoeken 
en ontleden,  
heb ik gewoon te weinig nagedacht, 
me geen vragen gesteld 

                                                 
26 Volgens Ramsey Nasr ‘ruiken’ Vlaamse boeken anders dan Nederlandse.  
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- als een kieken zonder kop gelezen – 
en daarom geen zinvol portfoliowerk geleverd? (Ik noem man/vrouw en boek!)  
- Welke  thema’s of denkbeelden hebben me aangesproken, tegengesproken? Welk 
boek heeft me doen nadenken over het leven, over relaties, over de wereld? Heeft me 
een andere kijk op het leven / de wereld gegeven? Heeft me gevoelsmatig voort 
geholpen? 
- Heeft het lezen van... me empathie geleerd? 
- Welk(e) zin(nen), personage, passage zal ik nooit vergeten? 
- Welke analysemogelijkheden heb ik bijgeleerd? Spanning detecteren? 
Vertelperspectief bewust volgen? Plot reconstrueren? Relaties beschrijven? Tijd en 
ruimte bestuderen en uitmeten? Op welk ontledingsmanoeuvre ben ik trots?  
- Heb ik een antwoord gevonden op de vraag of literatuur de wereld kan redden? 
- Ben ik gevoelig geworden voor de kracht en schoonheid van de taal?  
- Hoeveel bewondering kan ik opbrengen voor... ? 
 
Ten slotte, was het verwerken van lectuur in/tot een portfolio zinvol voor mij  of zou 
een andere ‘werkwijze’ efficiënter en effectiever zijn?  
 
Laten deze vragen me nog op mijn honger, kan ik het over een andere boeg gooien en 
inspiratie zoeken bij een van de grootste lezers in het Nederlandse taalgebied, Ronald 
Soetaert.  Kan ik me als lezer en al lezend vinden in wat hij bijvoorbeeld schrijft in 
het (moeilijke) 'besluit' van zijn blog over "De Zin van Verhalen – een boekhouding" 
op http://www.constantvzw.com/soetaert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgen als bijlagen drie Dialogen of evaluatieformulieren op p. 18, 19 en 20. 
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De boekendialoog1 
Evaluatieformulier De leesfabriek

 

NAAM:                                              KLAS:                               SCHOOLJAAR: 
 
BOEK :  
1     Globale evaluatie  
1.1    Zelfevaluatie door de lezer 
         Tevreden over mijn boekverwerking? Wat heb ik bereikt als lezer? Welke 
taken heb ik uitgevoerd? Hoe verantwoordelijk ben ik geweest voor mijn werk? Hoe 
beschrijf ik mijn activiteit? Werkomstandigheden? Mijn lees- en werklust en -last? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waaraan werken in de toekomst? 
 Ik noteer hier eigen werkpunten. 

1.2    Evaluatie door de leraar 
              De boekverwerking als presentatie, ook aanpak/proces/vooruitgang/dynamiek/ 
leesgroei, attitudes als toewijding, zelfredzaamheid bij gebrek aan interesse of leeslust, 
initiatief, creativiteit in boekenkeuze en verwerking, bijdrage aan verbetering of 
stimulans voor andere lezers,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advies voor volgende lectuur en 
verwerking 

 
2     De toekomst 
           Formulering van (nieuwe) doelen. Wat willen we voor jou veranderen om tot nog betere resultaten te komen op alle niveaus: boeken 
kiezen, lezen, verwerken, presenteren, attitude, identiteitsontwikkeling,... ? 
 

 
 
3     De literatuurles 
           Op welke punten zal de les het kiezen, lezen, verwerken, presenteren beter ondersteunen, wat moet nog eens opnieuw uitgelegd, 
wat moet nog beter getraind? 
 

 
 
4     Feedback voor de leraar 
            Wat kan nog beter opdat het lezen nog betere effecten zou hebben op alle niveaus (ook rekening gehouden met de klas, de lessen, de 
school). Geeft de leraar goede lessen in literatuur ,  presenteren en leren? Suggesties voor verbetering? 
 
 

 
Datum                       en handtekeningen 
 

 Leraar 
                                                   
                         ®Janien Benaets 

Lezer 
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De boekendialoog2 
Evaluatieformulier De leesfabriek

 

NAAM:                                              KLAS:                               SCHOOLJAAR: 
 
BOEK :  
1     Globale evaluatie  
1.1    Zelfevaluatie door de lezer 
         Tevreden over mijn boekverwerking? Wat heb ik bereikt als lezer? Welke 
taken heb ik uitgevoerd? Hoe verantwoordelijk ben ik geweest voor mijn werk? Hoe 
beschrijf ik mijn activiteit? Werkomstandigheden? Mijn lees- en werklust en -last? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waaraan werken in de toekomst? 
 Ik noteer hier eigen werkpunten. 

1.2    Evaluatie door de leraar 
              De boekverwerking als presentatie, ook aanpak/proces/vooruitgang/dynamiek/ 
leesgroei, attitudes als toewijding, zelfredzaamheid bij gebrek aan interesse of leeslust, 
initiatief, creativiteit in boekenkeuze en verwerking, bijdrage aan verbetering of 
stimulans voor andere lezers,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advies voor volgende lectuur en 
verwerking 

 
2     De toekomst 
           Formulering van (nieuwe) doelen. Wat willen we voor jou veranderen om tot nog betere resultaten te komen op alle niveaus: boeken 
kiezen, lezen, verwerken, presenteren, attitude, identiteitsontwikkeling, ...? 
 

 
 
3     De literatuurles 
           Op welke punten zal de les het kiezen, lezen, verwerken, presenteren beter ondersteunen, wat moet nog eens opnieuw uitgelegd, 
wat moet nog beter getraind? 
 

 
 
4     Feedback voor de leraar 
            Wat kan nog beter opdat het lezen nog betere effecten zou hebben op alle niveaus (ook rekening gehouden met de klas, de lessen, de 
school). Geeft de leraar goede lessen in literatuur ,  presenteren en leren? Suggesties voor verbetering? 
 
 

 
Datum                       en handtekeningen 
 

 Leraar 
                                                   
                         ®Janien Benaets 

Lezer 
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De portfoliodialoog 

Evaluatieformulier bij De leesfabriek
 

NAAM:                                              KLAS:                               SCHOOLJAAR: 
 
PORTFOLIO     
1     Globale evaluatie  
1.1    Zelfevaluatie door de lezer 
         Tevreden over mijn leesportfolio? Wat heb ik bereikt als lezer? Welke taken 
heb ik uitgevoerd? Hoe verantwoordelijk ben ik geweest voor mijn werk? Hoe 
beschrijf ik mijn activiteit? Werkomstandigheden? Mijn lees- en werklust en -last? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waaraan werken in de toekomst? 
 Ik noteer hier eigen werkpunten. 

1.2    Evaluatie door de leraar 
              Het lpf als geheel, de verwerkingen, aanpak/vooruitgang/dynamiek/leesgroei, 
attitudes als toewijding, zelfredzaamheid bij gebrek aan interesse of leeslust, initiatief, 
creativiteit in boekenkeuze en verwerking, bijdrage aan verbetering of stimulans voor 
anderen... 
 
 
 
 
 
 
 

Advies voor volgende lectuur en 
verwerking 

 
2     De toekomst 
           Formulering van (nieuwe) doelen. Wat willen we voor jou veranderen om tot nog betere resultaten te komen op alle niveaus: het lpf, 
het werken aan het lpf, de verwerkingen, attitude, identiteitsontwikkeling, ... ? 
 

 
 
3     De literatuurles 
           Op welke punten zal de les het lpf  beter ondersteunen, wat moet nog eens opnieuw uitgelegd, wat moet nog beter getraind? 
 

 
 
 
4     Feedback voor de leraar 
            Wat kan nog beter opdat het lpf nog betere effecten zou hebben op alle niveaus (ook rekening gehouden met de klas, de lessen, de 
school). Geeft de leraar goede lessen in literatuur, lezen, presenteren? Suggesties voor verbetering? 

 
 
 
Datum                       en handtekeningen 
 

Leraar 
                         ®Janien Benaets 

Lezer                                                                             

 


