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Het zal wel aan mijn gebrek aan 21e eeuwse ict-vaardigheden liggen, 

maar sinds de lancering van het Twitteraccount van @MeerTaal heb ik 

nooit wat gedaan rondom analyses van onze tweets. Terwijl je daarmee 

ongetwijfeld interessante gegevens boven tafel kunt krijgen. “Meet uw 

resultaten en ontdek uw impact”, lees ik op internet. Gelukkig heb je 

soms helemaal geen ingewikkelde tools nodig om bepaalde effecten 

te zien. Simpele informatie uit retweets is genoeg. Zo werd me al snel 

duidelijk dat het artikel van Rianne Hofma en Chiel van der Veen uit 

ons vorige nummer gretig werd gedeeld en rondgestuurd. Mindmappen 

met kleuters is populair! (Gemist? Kijk dan snel in onze MyJour Kiosk 

te bereiken via www.meertaal.vangorcum.nl!) Maar ook een citaat dat 

het motto is van een enthousiaste blogger1 over kinderenboeken, werd 

door veel volgers over genomen: “Kinderen die een hekel hebben aan 

lezen bestaan niet. Ze hebben alleen het juiste boek nog niet gevon-

den (Frank Serafini)”. Dat is 

blijkbaar een gevoel dat bij 

meer mensen leeft. 

De bevestiging voor dit ci-

taat vond ik de afgelopen 

maanden toen ik zo’n 90 

filmpjes met leesgesprek-

ken bekeek, waarin leraren 

met leerlingen in gesprek 

zijn over lezen en het leeson-

derwijs op school. Prachtig 

materiaal waarin kinderen 

in alle openheid vertellen 

wat ze eigenlijk van lezen 

vinden. Natuurlijk zijn daar ook kinderen bij die zeggen dat ze lezen 

stom vinden (‘saai’) maar eigenlijk bleek in elk gesprek wel een ope-

ning te zitten voor een aanknopingspunt: ‘Hee, maar jij vindt dus boeken 

over de ruimte heel interessant! Misschien moet je die eens gaan lezen!’ 

De leraar of ouder als leesbevorderaar, daar kunt u in dit nieuwe num-

mer van MeerTaal veel over lezen. In het artikel van Marlon Ruwette, 

waarin zij vertelt over haar onderzoek naar de leraar als leesbevorde-

raar in de bovenbouw, in de column van taalexpert Peter van Duijven-

boden over de rol van mannen in de leesopvoeding en in de column 

van Marèse Peters, moeder van twee jongens die ze aan het lezen wil 

krijgen… En over de leesgesprekken vertel ik u ongetwijfeld meer in 

een volgende jaargang van MeerTaal…. 

… want we doen dan wel geen ingewikkelde analyses van onze impact 

op social media, het effect dat we met dit nieuwe tijdschrift over taalon-

derwijs in de basisschool hebben, hebben we wel vast kunnen stellen! 

Samen met onze uitgever Van Gorcum hebben we geconstateerd dat 

MeerTaal een succesvolle start heeft gehad. Impact en resultaat! Groen 

licht dus voor jaargang 3, waarvoor we al veel mooie plannen aan het 

ontwikkelen zijn! Nieuwsgierig? Meedenken? Volg ons of reageer via 

Twitter. Dat zien we heus wel!

1 www.ikvindlezenleuk.nl Joanneke Prenger
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