
  

                                                                     

 

 

De Voorleesbende 
 
Inhoud 
De Voorleesbende van Dito Oost-Vlaanderen is een leuke groep personen met een handicap of 
chronische ziekte met een hart voor kinderen die graag op scholen, bibliotheken en 
speelpleinen komt voorlezen.  
Er komt steeds één voorlezer op bezoek. Na het voorlezen kunnen de kinderen vragen stellen 
aan de voorlezer over de handicap/ziekte. Op deze manier komen kinderen op een 
laagdrempelige manier in contact met de doelgroep.  
Het voorlezen van een verhaal en het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer één lesuur.  
 
Boekenkeuze  
De verantwoordelijke van de Voorleesbende kiest samen met de voorlezer een boek uit hun 
aanbod. Men houdt steeds rekening met de leeftijd van de kinderen. We hebben voornamelijk 
handicap specifieke boeken waarbij het hoofdpersonage een handicap of ziekte heeft, boeken 
rond diversiteit en boeken over “gelukkig” zijn.  
Indien gewenst kan de aanvrager een digitale boekenlijst opvragen en zo een boek kiezen (bij 
drukke periodes is dit niet altijd mogelijk).  
 
Educatief pakket 
Na het bevestigen van het voorleesmoment ontvangt de verantwoordelijke minstens een week 
op voorhand een digitaal educatief pakket. Zo kunnen de kinderen voor de komst van de 
voorlezer meer kennis en inzicht verkrijgen over het omgaan met personen met een handicap 
en hoe ze daar het best mee om kunnen gaan. Het gebruiken van het pakket is niet 
noodzakelijk, maar wel een meerwaarde. 
 
Het pakket bestaat uit twee delen: 
      1. De Doe Maar Gewoon-Handleiding 
Deze handleiding is gericht naar de verantwoordelijke (leerkracht/begeleider) en geeft 
informatie over de verschillende soorten handicaps en tips om hiermee om te gaan.  
 
     2. Het Doe Maar gewoon-Memoryspel 
De kinderen leren op spelende wijze en a.d.h.v. leuke prenten hoe ze wel of beter niet met 
personen met een handicap kunnen omgaan. 
 
Voorwaarden en afspraken 

- Er is altijd een verantwoordelijke (leerkracht/ begeleider) aanwezig tijdens het 
voorleesmoment. 

- De voorlezer kan op éénzelfde dag, bij opeenvolgende lesuren, in maximum 2 groepen 
voorlezen. 

- De groep telt maximum 25 kinderen. Bij voorkeur 15 tot 20 kinderen. 



 

 

 

 

- Zorg er in de mate van het mogelijke voor dat de locatie toegankelijk is (lokaal op het 
gelijkvloers, lift aanwezig etc.). Indien dit niet geval is: graag doorgeven aan de 
medewerker van Dito Oost- Vlaanderen.  

- De Voorleesbende komt voorlezen aan kinderen van 5 t.e.m. 10 jaar (3de kleuter en 
lagere schoolkinderen in het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar). 

Prijs 
Gratis aangeboden aan 20 scholen.  
Per school kan je 2 klassen inschrijven voor telkens 1 lesuur. 
Het aanbod is geldig gedurende schooljaar 2022-2023. 
 
Inschrijven via deze pagina 
  
 
 
 
 
 
https://www.ditovzw.be/actie/acties-projecten/voorleesbende/ 
www.sint-niklaas.be/ 
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