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Ria Dorssemont werkte in het basisonderwijs, waar zij zich specialiseerde als leesjuf. Ze gaf en 
geeft vele gastcolleges, onder meer aan lerarenopleidingen, over leesbevordering. Manu Mander-
veld gaf les in het secundair onderwijs, was stafdocent aan de Bibliotheekacademie in Tilburg en 
hoofdbibliothecaris van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek in Geel. Eerder publiceerden zij 
onder meer ‘Naar meer leesplezier’ (Wielsbeke,  De Eenhoorn). Zij kregen van boek.be ‘Het gulden 
boek’ voor hun verdiensten op gebied van leesbevordering.

De tekeningen zijn gemaakt door Lucas (7 j.), in samenspraak met Remi (11 j.). Ze werden gebruikt 
op de Studiedag Key Colours (Hasselt, 16-12-2011). Het onderwerp was: Hoe ontwikkelt het jonge 
kind zich en hoe hou je in een prentenboek rekening met die verschillende ontwikkelingsfasen?

Ten geleide

Jo van den Hauwe  | Eindredacteur

Graag presenteren we de lezers van School- en 
klaspraktijk dit themanummer over leesplezier. 
Het werd samengesteld door twee gastredac-
teuren: Ria Dorssemont en Manu Manderveld. 
Zij hebben enthousiast hun schouders onder dit 
project gezet, omdat ze tot de vaststelling zijn 
gekomen dat leesplezier nog steeds de motor is 
van “leessucces”. De maatschappelijke waarde 
van dat leessucces kan niet onderschat worden, 
merken de gastredacteuren terecht op. Lezen 
biedt kinderen de kans nieuwe denkbeelden op 
te nemen die kunnen helpen om een steeds ver-
anderende wereld beter te begrijpen en er een 
eigen plaats in te verwerven.

Gebaseerd op vele jaren ervaring, presenteren 
de gastredacteurs een verhaal over leesplezier 
met vele aspecten. Van een eerste opstapje naar 
echt leesplezier; voorlezen, natuurlijk; het lees-
circuit als werkvorm; hoe ga je om met leespro-

blemen; een reeks werkvormen om leesplezier 
te bevorderen, het komt allemaal aan bod.

Het eigen verhaal wordt bewust onderbroken 
door dat van anderen. De gastredacteuren heb-
ben geluisterd naar wat auteurs en illustratoren, 
die op hun manier aan leesbevordering doen, 
over dit thema te vertellen hebben. Stuk voor 
stuk boeiende aanvullingen.

Tot slot hebben de redacteuren ook oog voor erg 
praktische tips: leesbevordering voor doe-het-
zelvers, noemen ze het. Uit de klas- en school-
praktijk gegrepen.

De redactie van School- en Klaspraktijk dankt 
Ria Dorssemont en Manu Manderveld van harte 
voor het puike werk en wenst haar lezers veel 
… leesplezier.


