
In de LEAplus Almere staan zes extra afspraken 
waar de partijen samen hard aan werken. 

1. Kinderen van 2 tot 6 jaar krijgen prioriteit:  
Vroeg beginnen betekent later achterstand voorko-
men. Leerlingen met een taalachterstand krijgen 
voor- en vroegschoolse educatie (vve) op peuter-
speelzalen, kinderdagopvang en scholen in Almere. 
De vve-programma’s gaan beter op elkaar aanslui-
ten. Leerkrachten en leidsters worden geschoold.

2. Zwakke scholen: 
Er zijn geen zwakke scholen meer in 2014. 
Onderwijs is dan hét visitekaartje voor Almere. Het 
aantal zwakke basisscholen in Almere is van 25 
begin 2011 teruggebracht naar 9 eind 2012.

3. Meer tijd om te leren: 
Niet alle kinderen kunnen het leeraanbod in dezelf-
de tijd verwerken. Die kinderen krijgen extra leertijd. 
Er zijn drie experimenten onderwijstijdverlenging in 
Almere. Ook met computers kun je de schooltijd ver-
lengen door thuis op speelse wijze met de computer 
verder te leren. 

4. Goed onderwijspersoneel:
Goed onderwijspersoneel is belangrijk voor de 
onderwijskwaliteit. De eerste verantwoordelijkheid 
voor goed onderwijspersoneel ligt bij de school-
besturen. De gemeente investeert voor zowel de 
basisschool als de middelbare school, in scholing 
van docenten en directeuren en stimuleert de 
samenwerking tussen de Pabo en schoolbesturen. 

5. Betrokken onderwijsomgeving:
Betrokken ouders zorgen ervoor dat kinderen beter 
leren. Ook maatschappelijke organisaties in de buurt 
en het bedrijfsleven worden bij de school betrokken, 
zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan het onder-
wijs. De gemeente zet zelf een brede leescampagne 
in waarbij ouders en andere Almeerders worden 
aangesproken op hun rol in het ontwikkelen van taal 
en lezen bij kinderen. 

6. Alle feiten op tafel: 
Ouders willen weten hoe hun school het doet. 
Informatie moet via internet te vinden zijn. De 
Universiteit Twente voert een onderzoek uit naar de 
leeropbrengsten van scholen die deelnemen aan 
het verbetertraject. 

Voorlezen is leuk, zowel voor het kind 
als voor de voorlezers. Het is ook heel 
belangrijk voor de taalontwikkeling van 
het kind. Kinderen leren nieuwe woor-
den tijdens het voorlezen, goed luis-
teren en het draagt bij aan de fantasie 
van het kind. De voorlezer raakt op zijn 
of haar beurt meer betrokken bij de 
leefwereld van het kind.  

Voorlezen is leuk, zowel voor het 
kind als voor de voorlezers. Het is 
ook heel belangrijk voor de taalont-
wikkeling van het kind. Kinderen 
leren nieuwe woorden tijdens het 
voorlezen, goed luisteren en het 
draagt bij aan de fantasie van het 
kind.  De voorlezer raakt op zijn of 
haar beurt meer betrokken bij de 
leefwereld van het kind.
Bob Fonhof is een enthousiaste voor-
lezer.  Hij vindt voorlezen belangrijk 
voor de ontwikkeling van kinderen.  
Zelf leerde hij op latere leeftijd lezen 
en schrijven, nu leest hij zelf ook 
veel. Bob deed twee keer mee met de 
voorleeswedstrijd ‘Almere leest voor’.  
Hij kreeg een eervolle vermelding 
voor het voorlezen. Hij leest zelf veel 
boeken, op dit moment zijn histori-
sche boeken zijn favoriet. “Anastacia 
ligt nu op mijn nachtkastje en daar 
wil ik graag aan beginnen. De drukte 
verhinderd dit enigszins.  Het gaat 
over het leven in de tijd van de laat-
ste Russische Tsaar.” Bob vervolgt, 
“lezen maakt mij rijker, mijn wereld 
groter en Lezen geeft zoveel meer.”
Op de vraag hoe het komt dat Bob pas 
later leerde lezen en schrijven, zucht 
Bob even.”Ik ben geboren in 1935 en 
toen ik naar school mocht brak net 
de oorlog uit. Ik zat twee maanden 
op school. De Duitsers namen de 

school in beslag.  De hele oorlog 
waren mijn schoolgenoten en ik niet 
in de schoolbanken te vinden.” Bob 
vertelt rustig over deze spannende 
tijd. “Ik groeide in hoofdzaak op bij 
mijn moeder, mijn vader zat twee 
keer in een concentratiekamp.  Mijn 
moeder kon ook niet zo goed lezen, 
dus zij kon het mij en mijn broertje 
niet leren. Na de oorlog was ik onder-
voed. Samen met heel veel andere 
kinderen ben ik toen een jaar naar 
Engeland geweest om tussen het vel 
en botten wat vlees te verzamelen 
en aan te sterken.” Hij leerde daar 
wat Engelse woorden, wat heel moei-
lijk was omdat hij nog nooit les in 
lezen en schrijven  had gehad. Toen 
Bob terugkwam uit Engeland was hij 
bijna 12. “Er was geen plek voor mij 
op school toen ik weer in Haarlem 
terug was. Er was een wachtlijst. 
Uiteindelijk moest ik gaan werken.  
Er was veel werk te doen omdat 
Nederland weer opgebouwd moest 
worden.” Terugkijkend beseft Bob 
dat de overheid toen ook had kun-
nen bedenken dat er veel kinderen 
waren na de oorlog die geen school 
hadden gehad. 

Hulp
Uiteindelijk heeft Bob, na een tome-
loze inzet, wel leren lezen en schrij-
ven, maar nog lang niet voldoende. 
“Dat was wat hoor. Ik had een voor-
man en die zag dat ik wel goed werk-
te maar constateerde dat mijn taal 
en rekenen slecht was. Toen moest ik 
hem vertellen dat ik geen schoolop-
leiding had gehad en niet kon lezen 
en schrijven. Hij stimuleerde mij om 
een vakdiploma ‘huis- en decoratie-
schilderen’ te halen. Gelukkig een 

opleiding met heel veel praktijk en 
weinig boeken. Mijn voorman stak 
veel tijd in om mij te helpen, want 
hij geloofde in mij.” Lachend ver-
volgt hij: “ik weet nog steeds niet hoe 
het kon, maar ik slaagde voor mijn 
opleiding schilder.” Maar echt lezen, 
schrijven en rekenen kon Bob nog 
steeds niet. Later werd hij chef bij 
een ander bedrijf en moest rappor-
ten schrijven. “Vol taalfouten, en kon 
zijn eigen verhaal niet eens terug 
lezen. Op een dag was ik er klaar 
mee! Ik maakte werk van beter leren 
lezen en schrijven. In de avonduren, 
na mijn werk ging ik naar les.” Bob 
kijkt recht vooruit, met een vastbera-
den blik, alsof hij het weer beleefd. 
”Weet je, naar school gaan en leren 
is zo ongelooflijk  belangrijk om je 
in deze wereld staande te houden. 
Het beste uit jezelf halen begint bij 
kunnen lezen. Ik heb mijn kinde-
ren gestimuleerd zolang mogelijk 
door te leren. Je krijgt meer kansen, 
eigenwaarde en gemoedsrust als je 

naar school gaat. Je kijk blijer de 
wereld in.”

Lezen en schrijven
Bob kon niet naar school, maar 
omdat hij doorzette en hulp kreeg 
van anderen, staat hij nu midden in 
de samenleving. “Ik word volgend 
jaar 80 en werk nog steeds. Ik ben 
dankbaar dat ik heb doorgezet, dat 
ik nu elk boek kan pakken. Laat de 
jeugd zo verstandig zijn om door te 
zetten. Geef nooit op.  Ik kom vaak in 
de bibliotheek, maar koop liefst zelf 
mijn eigen boeken.” Bob heeft ruim 
300 boeken in de woonkamer staan, 
en de meeste heeft hij gelezen. Bob 
heeft zelfs een boek geschreven over 
zijn jeugd. “Wie had dat gedacht, ik 
een boek schrijven!” Het boek heet 
toepasselijk Vallen en opstaan. 

Kent u iemand die moeite heeft met 
lezen en schrijven? Op  www.taal-
voorhetleven.nl vindt u informatie 
over beter leren lezen en schrijven.

Voorlezen
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