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De Verteltasmethode:

De Verteltasmethode is een innovatieve methode die 4 be-

langrijke doelen met elkaar combineert: Taalontwikkeling 

van kind en ouder; Ouderparticipatie; Ouderbetrokkenheid; 

Leesbevordering. 

• Verteltassen stimuleren op een speelse wijze de taalont-

wikkeling van kinderen 

• Verteltassen bieden ondersteuning aan de ouders bij 

het interactief voorlezen 

• Verteltassen vergroten het lees- en voorleesplezier en 

versterken de leesomgeving 

• Verteltassen bevorderen de ouderparticipatie en 

betrokkenheid 

• Verteltassen bevorderen de informele contacten tussen 

leerkrachten en ouders

De Verteltasmethode versterkt de leesomgeving en de 

taalontwikkeling van kinderen én hun ouders. Door de 

Verteltasmethode raken ouders meer betrokken bij het 

onderwijs en er ontstaat een betere samenwerking tussen 

school en gezin. Het middel dat hierbij wordt ingezet is een 

Verteltas met lees- en spelmateriaal. 

De Verteltassen worden door ouders gemaakt en bedacht en 

met hun kinderen thuis en op school gebruikt. 

Elke Verteltas vertelt zijn eigen verhaal. Het is een tas met 

een schat aan aantrekkelijke materialen die op verschillende 

manieren gebruikt kunnen worden. Een prentenboek en een 

daaraan gekoppeld informatief boek vormen de basis van de 

Verteltas. Daarbij wordt spelmateriaal bedacht en gemaakt 

dat de taalontwikkeling en het leesplezier van het kind sti-

muleert. De inhoud van de Verteltas kan aangepast worden 

aan niveau, leeftijd, leerstijl en de visie van school.

Taalontwikkeling van ouder en kind:

De Verteltassen bieden veel materialen aan en bieden moge-

lijkheden om op een speelse wijze de woordenschat, het taal-

begrip en het taalgebruik van kind en ouder te bevorderen. 

Ouders krijgen tijdens de bijeenkomsten een extra taalim-

puls; met behulp van spelvormen worden ze uitgedaagd om 

hun taal te oefenen en uit te breiden. Ouders krijgen ook 

handvatten om op een interactieve manier met hun kind te 

spelen, leren en praten. 

Verteltassen

“De Verteltassen zijn echt een visitekaartje voor onze 
school! Als je bij ons in de ouderkamer komt, zie je trotse 
moeders en vaders, oma’s, oude buurtgenoten, die samen 
iets prachtigs maken, elkaar leren kennen en met elkaar 
in gesprek gaan. En dan hebben we het niet eens over de 
glunderende gezichten van de kinderen…”
- Directeur 
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Ouderparticipatie:

De Verteltasmethode biedt de mogelijkheid om ouders op een 

zeer laagdrempelige manier te laten participeren in activitei-

ten in de school en daarmee te  betrekken bij het onderwijs 

aan hun kind.

Ouders worden bij alle aspecten van de Verteltasmethode be-

trokken. Ze bedenken, maken, gebruiken en lenen de tassen. Er 

wordt bij het maken van de Verteltassen een beroep gedaan op 

de uiteenlopende kwaliteiten van ouders, waardoor iedere ou-

der zich kan vinden in één van de Verteltasactiviteiten. Ouders 

ontplooien zich en ontwikkelen hun talenten, sociale contac-

ten worden versterkt en uitgebreid.

Ouderbetrokkenheid:

De Verteltassen bevorderen de betrokkenheid van ouders bij 

de ontwikkeling van hun kind en creëren een doorgaande lijn 

van school naar huis. De Verteltas biedt ouders concreet, 

laagdrempelig, aantrekkelijk en verantwoord materiaal om 

de betrokkenheid bij hun kind thuis vorm te geven. Door het 

werken met de Verteltassen leren ouders de werkwijze en 

methodes van school kennen en gebruiken. 

Leesbevordering:

Door de Verteltassen wordt de leesbeleving van kind en ou-

der gestimuleerd en geprikkeld. Kinderen ervaren boeken op 

een plezierige, uitdagende manier. Dat stimuleert kinderen 

om meer te lezen en ouders om meer voor te lezen. 

Het starttraject voor scholen bestaat uit:

Voorlichtingspresentaties om ouders te werven en enthousi-

asmeren

• Begeleiding van een aantal ouderbijeenkomsten  

• Workshop voor het team

• Inwerken en coachen van de groep ouders en de coördi-

nator van school op de Verteltasmethodiek

• Evaluatieworkshop 

• Startpakket en Handboek Verteltassen, bestaande uit 

praktische handreikingen en hulpmiddelen

Naast het starttraject zijn verdiepings- en thematische 

trajecten op maat mogelijk.

Wilt u meer informatie?

E-mail: centrum@verteltas.nl, www.verteltas.nl, 

of bel Actief Ouderschap tel. 085-4863245

“Door de Verteltassen is de 
betrokkenheid groot. En dat 

zien we terug bij de kinderen!”
- Leerkracht.

“Het is een heerlijk gevoel, als mijn kind in de klas vertelt 
dat haar mama aan deze Verteltas heeft meegewerkt. Hij 
is trots op mij!”
- Moeder 

“Ik ben enorm blij met de Verteltassen op onze school. Het 
is bijzonder om te zien dat dit project zo veel verbinding 
geeft. Ouders denken mee in het leerproces van kinderen 
en kunnen daarna zelf ook de tassen lenen. Dat is natuur-
lijk geweldig.”
- Directeur 


