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Overige OAB-activiteiten 

 

Arnhemse Voorleeswedstrijd 

In 2017 vond voor de zeventiende keer de Arnhemse Voorleeswedstrijd plaats. De leerlingen werden in 

aanloop naar het schoolkampioenschap gestimuleerd in het voorlezen. In totaal hebben 447 leerlingen 

van 15 schoollocaties deelgenomen aan de Voorleeswedstrijd. In mei 2017 werden er op 3 plaatsen in 

Arnhem halve finales georganiseerd: 

16 mei:   Olympuscollege 147 leerlingen en 11 volwassenen 

17 mei:   VMBO ’t Venster 73 leerlingen en 7 volwassenen 

18 mei:   MFC Presikhaven 108 leerlingen en 12 volwassenen 

Op 29 mei 2017 streden 7 finalisten in het Posttheater om de titel “Arnhems Voorleeskampioen 2017”. 

De finalisten werden aangemoedigd door 145 leerlingen en 24 volwassenen. Bereik 447 leerlingen en 

54 volwassenen 

 

Project Overstap 

Het project is bedoeld voor ouders van leerlingen uit groep 3 van de OAB-scholen. Ouders krijgen 

leesboeken en een dvd in bruikleen. De opzet van het Overstapproject is dat de ouders iedere week 

drie en een half uur thuis met hun kinderen oefenen met lezen. In schooljaar 2016-2017 hebben acht 

basisscholen met hun groepen 3 deelgenomen aan het Overstapproject. Het materiaal van het 

Overstapproject is verouderd en past niet meer bij moderne leesmethoden die de meeste scholen 

hebben aangeschaft. Verwachting is dat het Overstapproject wordt afgebouwd. 

 

Project Stap Door! 

Stap Door! Is een tutorleesprogramma waarbij leerlingen uit groep 7 de leerlingen uit groep 4 

begeleiden bij het lezen. Behalve het begrijpend lezen en het leesplezier neemt de sociale component 

een essentiële plaats in. Stap Door! Kent ook een thuisprogramma. In schooljaar 2016-2017 hebben 

twee basisscholen gewerkt met Stap Door! Deze twee scholen hebben besloten om met ingang van 

schooljaar 2017-2018 te stoppen met Stap Door!, omdat het materiaal sterk verouderd is. 

 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

 

 Het project Overstap zal in schooljaar 2017-2018 nog op een beperkt aantal scholen plaats 

vinden 

 Het project Stap Door! wordt niet meer gebruikt 

 De Arnhemse Voorleeswedstrijd zal volgend schooljaar weer plaatsvinden 

 

 


