
VRAE TYDENS LEES- WEBINAAR VAN CHRISTIEN NESER 

 

1. Ek gee skool by 'n klein plaasskool, op die grens van Botswana waar ek vir Graad 4-7 
Engels gee. My leerders gaan skool in Moedertaal (Setwana) Graad 1-3. In Graad 4 sukkel 
ek vreeslik. Dis asof ek eers met Graad 1 Engels moet begin, voor ek met Graad 4 kan 
begin. My ouers is baie onaktief, meeste is ongeletterd. My kids is ook die hele maand in 
die koshuis en gaan net aan die einde van die maand huis toe.  Enige advies? 
 
Hierdie vraag ruk my aan die hart. Die ironie is dat jou kinders en die kinders in die oostelike 
voorstede van Pretoria en die lowergroen Stellenbosch, presies dieselfde kurrikulum moet 
baasraak. Jou probleem is veelvoudig: jy het nie ouers in die prentjie nie. Jy het nie ‘n 
terapiespan op bystand nie. Jy werk met kinders in hul tweede of derde taal. En dan is daar 
nie ‘n agtergrond van  ‘home literacy”nie. Ek kan jou maar die volgende basiese dinge 
aanraai, maar ek sal graag dat ander onderwysers ook hul input gee: 
- Begin by graad 1 werk. Dit help nie jy probeer op gr 4 vlak intree nie. 
- Onthou van angs: as hulle angstig is, gaan hulle niks leer nie. So maak die leervlak lag. 
- PRobeer uit jou distrik plaaslike boervrouens (ek skat daar is nie ander mense nie?) werf 

om as leesmammas/leesoumas by jou skool te kom help. Al is dit een uur twee keer per 
week. Gebruik jou ‘village’ so veel jy kan. Laat hulle hardop ‘paarlees.” Paired reading. 

- Kry iemand om vir elke kind in jou klas ‘n fluisterfoon te maak. Lees jou basiese woorde  
- oor en oor en oor, totdat die kinders dit vlot regkry. 
- Groepies : laat jou sterker lesers jou swakker lesers met die fluisterfoontjies help.  
- Jy mag met geluk by gr 3 se leesvlak uitkom, maar dis beter as ‘n gebroke graad 4 vlak en 

hope angstigheid. 
- Maak jul eie leesboeke of leesstukke. Jou kinders se leefwêreld is heeltemal anders as ‘n 

Sandton-kind s’n. Probeer temas eie aan hul eie wêreld ook vind. 
 

2. Hoe sal jy maak as die ouers nie die taal verstaan nie. Meeste van my ouers verstaan nie 
Afrikaans nie, so hulle kan nie die kinders help nie. Dit kom dan net op my as onderwyser 
neer. 
 
- Kyk asb ook die antwoord hierbo. Arme juffrou kan nie alleen die las dra nie. Probeer jou 

gemeenskap betrek, sodat jy ‘n paar leesmammas het wat een keer per dag met 
groepies kan sit en lees. Probeer daardie fluisterfoon. Dit help werklik.  

- Kyk of jy oudioboeke kan kry van leesboeke. Waar moontlik, laat hulle luister na die 
voorlesing, terwyl hulle ook in die boek volg. 

- Laat sak die standaard: maak dit so maklik as moontlik vir hulle om te lees. Eerder 10 
maklike boekies regkry, as deur een moeilike een wroeg. Mettertyd sal hulle gereed raak 
vir die moeiliker een. 

- Ek weet dis nie towerkuns nie, maar ek sou steeds ook luister na Rita Pierson se TED Talk 
op Youtube. Dit is inspirerend. 
 



3. Ons grootste probleem is ongeletterde ouers wat onbetrokke is of kinders bly by 
grootouers en sien hul ouers amper nooit. Hoe benader ons dit om die kinders te help? 
Kontaktyd is ook beperk. 
 
Vraag 3 sluit aan by nommer 1 en 2. Ek dink nie ek kan veel byvoeg nie. Maar die ouers moet 
gekontak word, per whatsapp of sms of in persoon. Mens moet met hulle praat en 
verduidelik hoe moeilik die taak is en hoe hard jy probeer. As ouers ongeletterd is, kan hulle 
egter steeds help, deur seker te maak dat hulle kinders met ‘n vertelde storie bed toe gaan.  
En hulle MOET weet dat ‘n foon nie die kind se lees gaan verbeter nie. In hul gemeenskappe 
is daar altyd iemand wat kan lees. Mens moet dit op hul harte druk dat die kinders ten 
minste vir daardie persoon hul lesse moet gaan lees. 
 

4. Ek het ook sulke fluisterfone maar hul het nie die 45 grade buig in die middel nie?  Maak 
dit saak? 
 
Ek dink nie dit maak baie saak nie, maar die een met die ekstra buig, is net gemakliker om te 
hanteer. 
 

5. Indien ‘n leerder kort van aandag is, en die leerder wil nie na n storie luister nie, hoe 
gemaak?  Mag ek vir n ouer korter tekse bv. Guinness book of records se inhoud voorstel, 
in plek van n slaaptyd storie? (Ek glo dit is nie ideaal nie, maar is dit n opsie?) 
 
Ja, absoluut. Selfs grapppies. Enige iets, solank die kind net aktief luister. Dis ‘n baie slim plan 
om die Guinness Record Book te gebruik. 
 

6. Hoe help ek my 21 jarige wat sukkel om te lees? Ek is al moedeloos. 
 
Oudioboeke. Jou kind sal net lees as hy/sy werklik belangstel in iets. As jou kind se oë 
normaal is en daar is geen disleksie nie, dan is dit net ‘n kwessie van motivering. Maar noem 
dit tog aan hom/haar dat mens se inkomste op 42 jaar direk eweredig is aan jou leesvlak, 
volgens ‘n Britse studie. MEns wil nie iets doen wat vir jou moeilik is nie. So die triek is om ‘n 
lekker boek wat maklik lees, vir jou 21 jarige te kry. Al is dit ‘n strokiesboek soos Asterix. So 
nie, laat jou kind oudioboeke luister. Dit inhoud van die boeke is belangriker as sy/haar 
leesvlak.  

 

 


