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Meertalig verteluurtje in de bib – door Integratiecentrum Foyer1 

Inleiding 
In het najaar 2012 startte Regionaal Integratiecentrum Foyer een pilootproject 

‘Interculturele procesbegeleiding’ op in vijf Nederlandstalige, Brusselse bibliotheken. De bibs 

van Molenbeek, Schaarbeek, Anderlecht, Elsene en Sint-Gillis werkten samen met Foyer 

verschillende activiteiten uit. Die activiteiten moesten de bibliotheekwerking op een 

duurzame manier laagdrempelig en toegankelijk maken voor een divers publiek.  

Op basis van haar jarenlange expertise rond meertaligheid riep Foyer de meertalige 

voorleesuurtjes in het leven. In een meertalig voorleesuurtje lezen native speakers eenzelfde 

verhaal in twee à drie talen voor. Daarna gaan de kinderen spelenderwijs aan de slag met het 

verhaal en de gebruikte talen. De voorleesuurtjes bleken meteen een schot in de roos: er 

was een grote opkomst van kinderen en ouders, en er waren veel positieve reacties van de 

partners. 

In 2013 ging Foyer samen met de bib van Schaarbeek aan de slag met een aantal boeken uit 

het eerste O Mundo-pakket. Bij vijf boeken uit dat pakket ontwikkelden ze een 

voorleesuurtje op maat. Dat resulteerde in vijf bibfiches met bijbehorende 

Powerpointpresentatie en een meertalige voorbeeldflyer. De fiches richten zich in de eerste 

plaats tot kinderen van 5 tot 7 jaar én hun ouders.  

 

Doelstellingen 

- Voorlezen promoten bij kinderen én hun ouders. 

- Talenkennis van kinderen versterken, zowel Nederlands als hun thuistaal. 

- Aan talensensibilisering doen, met aandacht en waardering voor de thuistalen en 

meertaligheid. 

- Openheid creëren voor alle talen en culturen. 

- Nieuw publiek aantrekken door in te zetten op een sterkere identificatie en 

ouderbetrokkenheid. 

 

Algemene voorbereiding 

Een goede voorbereiding is onmisbaar voor een geslaagd meertalig voorleesuurtje. Hou 

hierbij rekening met volgende elementen: 

 

Voorlezers 

- Een meertalig voorleesuurtje veronderstelt meestal twee voorlezers: iemand die in het 

Nederlands voorleest en een native speaker voor de andere taal. De meeste bibliotheken 

                                                           
1 De algemene en specifieke bibtips zijn een initiatief van Regionaal Integratiecentrum Foyer en kwamen tot stand in 
samenwerking met de Nederlandstalige bibliotheek van Schaarbeek. Meer info: www.foyer.be.  

 

http://www.foyer.be/
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kunnen een beroep doen op een vaste (vrijwillige) Nederlandstalige voorlezer. Ervaring leert 

dat de zoektocht naar een anderstalige voorlezer minder moeilijk is dan gedacht. Enkele tips 

zijn:  

o Lanceer een oproep onder je eigen bibliotheekpubliek of spreek mensen aan waarvan je 

weet dat ze een andere taal spreken. Misschien kunnen zij je verder helpen. 

o Lanceer je oproep bij scholen in de buurt en spreek ook de leerkrachten aan. Zij kennen 

vaak enthousiaste ouders. 

o Lanceer je oproep via het Huis van het Nederlands, een Centrum voor Basiseducatie of een 

Centrum voor Volwassenenonderwijs, het plaatselijke inburgeringsbureau en zelforganisaties 

in de buurt. 

- Elk voorleesuurtje staat of valt met een goede voorlezer: niet iedereen is een geboren 

verteller. Als je met nieuwe voorlezers werkt, laat ze dan eerst proeflezen of koppel hen aan 

een ervaren voorlezer. Geef de nieuwe voorlezer voorleestips en laat hen eventueel een 

vorming volgen. Dat kan bijvoorbeeld bij Linc (www.linc-vzw.be). Foyer heeft zelf ook een 

specifieke workshop rond meertalig voorlezen uitgewerkt (www.foyer.be). 

- Maak altijd vooraf kennis met de nieuwe voorlezers: brief hen en leg uit wat er precies van 

hen verwacht wordt. Verduidelijk de bedoeling van het meertalige voorleesuurtje en geef 

hen een kopie of exemplaar van het boek mee naar huis. Zo kunnen ze vooraf oefenen. 

 

Communicatie 

- Zorg voor een goede promotie van je meertalig voorleesuurtje. Gebruik je gewone 

communicatiekanalen (website, Facebook, nieuwsbrief…), maar spreek ook zeker je netwerk 

aan (scholen, naschoolse opvang, Brede School, het lokale cultureel centrum, het 

gemeenschapscentrum…). Het meertalige voorleesuurtje vormt de ideale aanleiding om 

contact te leggen met nieuwe partners zoals zelforganisaties, organisaties die cursussen 

Nederlands verzorgen, etc. 

- Een meertalige flyer in de talen van het meertalig voorleesuurtje is een goede manier om je 

publiek aan te spreken. Uit ervaring van Foyer blijkt dat ouders zich aangesproken voelen als 

er bijvoorbeeld Arabisch, Bulgaars of Farsi op de flyer staat. Dat hoeft geen hele tekst te zijn, 

één zinnetje kan qua uitnodigend gebaar al tellen. Bij elke bibfiche vind je dan ook een 

voorbeeldvertaling die je kan gebruiken als basis om jouw meertalig voorleesuurtje aan te 

kondigen.  

- Om je publiek beter bij de activiteit te betrekken, kan je de ouders van de kinderen een 

opdracht geven. Vraag bijvoorbeeld een Marokkaanse mamagroep om voor lekkere 

muntthee te zorgen na het voorleesuurtje. Of aan een Bulgaarse zelforganisatie om een 

typische specialiteit uit hun land te serveren.  

- Voor de algemene uitstraling van je voorleesuurtje voer je de activiteit in op 

www.voorlezen.be.  

 

 

 

 

http://www.linc-vzw.be/
http://www.voorlezen.be/
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Vóór de start van het voorleesuurtje 

- Elk voorleesuurtje van Foyer trekt gemiddeld zo’n 20 kinderen en een 10-tal ouders. 

Daarom scande Foyer de boeken in om ze tijdens het voorleesuurtje te kunnen 

projecteren.2 Alle kinderen konden zo de prenten goed zien. Ook de verwerkingsactiviteiten 

staan in deze Powerpoint.  

- Stel een thematafel samen met verschillende bibmaterialen die op de een of andere manier 

iets met het boek te maken hebben. Elke bibfiche geeft een aantal suggesties per boek. 

 

                                                           
2 Vanwege het copyright kunnen de ingescande prenten niet via www.omundo.be worden verspreid Je vindt 

dus enkel de introductie en verwerkingsactiviteiten in de Powerpoints. 

http://www.omundo.be/

