Even voorstellen:

Roos de Ridder
Als onderwijscoördinator ben ik verantwoordelijk voor alle informatie en materialen die
richting het onderwijs gaan. Zo denk ik na over de strategie en de inhoud, maar
produceer, redigeer en ontwerp ik ook lesmaterialen voor campagnes als
De Nationale Voorleesdagen, Kinderboekenweek en Boekenweek van Jongeren.

‘Voor het onderwijs werken
we toe naar een schooljaar
vol leesplezier. Bij het
ontwikkelen van plannen
probeer ik de resultaten uit
onderzoeken te verwerken
en ze aan te laten sluiten bij
het leesoffensief, om het
leesplezier te bevorderen in
de klas. Met de plannen voor
het onderwijs die we nu
hebben liggen kunnen we
een paar jaar vooruitkijken.'

materialen te bestellen én
in te zien. Zo communiceren we een schooljaar
lang over lezen en
leesplezier.’

Ik hoop leerkrachten te
blijven inspireren met heel
veel mooie boeken en lessen

'Wat mijn werk leuk maakt
is dat je op een hele directe
manier met leesbevordering
bezig kan zijn. Voor mijn
gevoel zit ik precies daar
waar het nú moet gebeuren. Ik denk en hoop dat
we door dit verder uit te
bouwen echt een verschil
kunnen maken en helpen
de zorgelijke cijfers van
leesvermindering iets te
verbeteren.'

'Een van de plannen die we
de komende jaren verder
willen uitrollen is de nieuwe
website voor het onderwijs:
onderwijs.cpnb.nl. Een
onderwijsplatform waar
leraren het hele jaar door
naartoe kunnen om
informatie te verzamelen,

'Dit jaar doen we een
klanttevredenheidsonderzoek. Met die resultaten
hopen we de lessen nog
beter aan te laten sluiten op
de wensen vanuit het
onderwijs. Zo hoop ik
leerkrachten te blijven
inspireren met heel veel
mooie boeken en lessen.'

Boekentip
'Wat je moet doen als je
over een nijlpaard struikelt Gedichten waar je wat aan
hebt van Martijn van der
Linden en Edward van de
Vendel. Dit is een heel
handig boek.'

