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MIJLPAAL BEREIKT! 
Wat zijn wij trots dat wij, met jullie steun en ondanks alle beperkingen en effecten van Corona, onze doelstelling hebben 
gehaald. De uitdaging voor 2021 was om zes diverse kinderboeken, die op een natuurlijke manier ingaan op belangrijke 
thema’s als diversiteit, een plek voor iedereen, afkomst en migratie, uit te geven en te zorgen dat alle basisscholen in 
Amsterdam een set zouden krijgen. Hierin zijn wij geslaagd! 
 

Meer dan 200 Basisscholen in Amsterdam hebben in de Kinderboekenweek van 2021 één set van onze prachtige boeken 
ontvangen.  
 

 
 

HOE GEBRUIK JE DE BOEKEN? 
Om ervoor te zorgen dat de boeken niet zomaar in de bibliotheek of leesbox verdwijnen, hebben wij een interactieve 

manier ontwikkeld om het beste uit de boeken te halen bij het voorlezen. Het gaat hier om de Visual Thinking Strategies 
methode (https://www.vtsnederland.org/watisvts). Deze methode nodigt leerlingen uit tot een onderzoekende houding 
en actieve deelname. Om deze methode te implementeren zullen wij in de toekomst meer multiculturele vrijwilligers van 
de Vrije Universiteit hiervoor opleiden. De kinderen genieten van de boeiende verhalen - over de vlucht van een groep 
Perziers naar India 1500 jaar geleden, een van de meest succesvolle migraties ooit. Of over zelfacceptatie – van je 
huidskleur, je ogen en je familietradities. 
 

 



MOCCA CULTUUREDUCATIE MASTERCLASS - Kijk Verder, Luister Verder, Praat Verder  
Door het succes van het interactieve voorleesprogramma kreeg Room for All de gelegenheid van MOCCA 

CultuurEducatie om een Masterclass te geven hierover. Omdat je op de Amsterdamse basisscholen een hele wereld 
aan culturen vindt, was het heel mooi dat 25 leerkrachten zich voor deze Masterclass hadden ingeschreven. Deze 
inschrijvingen, samen met onze ervaringen op pilot scholen door heel Amsterdam zien wij als een bevestiging van onze 
aanpak.  Wij gaan door met onze workshops - eerst bij de leerkrachten en vervolgens met geïnteresseerde ouders. 
https://mocca.amsterdam/10-tips-om-voor-te-lezen-uit-diverse-kinderboeken-volgens-visual-thinking-strategies/ 
 

 
GASTLESSEN 
De combinatie van onze boeken en deze succesvolle voorleesmethode zorgt ervoor dat Room for All veel 

verzoeken ontvangt om gastlessen hierover te geven. Scholen met een multiculturele samenstelling van leerlingen maar 
ook scholen waar dit minder geldt, willen graag meer uit onze boeken halen. Tussen maart en begin juli 2022 bezochten 
onze vrijwilligers o.a. de Europa School, de Peetersschool in Amsterdam Zuid en de Elif Islamitische School in de 
Rivierenbuurt waar wij in alle klassen hebben voorgelezen.  
 
 



 
Bij b.v. de Osdorpse Montessorischool in West en de Ijdoornschool in Noord ontstonden boeiende discussies door 
diverse achtergronden van de kinderen en bij de Olympia School in Amsterdam Zuid was het fantastisch om een echt 
Aha-moment bij de kinderen uit groep 5 te ervaren bij het bespreken van de verschillende thema’s.  Ook voor de IMC 
Weekendschool in Amsterdam West en Zuidoost zijn gastlessen voor 11 tot 12-jarigen gehouden. Op deze scholen 
werden aan leerkrachten workshops en gastlessen gegeven waarbij VTS werd toegepast in samenhang met onze 
boeken.  

 
 

ROOM FOR ALL IN SURINAME 
Wat een mooi moment om te zien dat de prentenboeken ook al in Suriname worden gelezen. Wij danken mevrouw Jetty 
Polanen en de leerkrachten van de St. Thaddeusschool in de buurt van Paramaribo voor hun interesse en medewerking. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROOM FOR ALL IN 2022 
In 2022 zetten wij ons werk voort en zorgen ervoor dat meer kinderen toegang krijgen tot deze mooie boeken. Ook 

organiseren wij meer workshops over onze voorleesmethode. Voor ons was de feedback en het enthousiasme van de 
leerkrachten en kinderen erg waardevol. In het najaar van 2022 maken meer stadsdelen van Amsterdam kennis met ons 
project en onze interactieve voorleesmethode. Daarnaast bereiden wij de verspreiding van de sets boeken aan 
basisscholen in groot Amsterdam voor. We vinden het ook belangrijk om de impact van onze methode te evalueren en 
zullen dit doen in samenwerking met de Vrije Universiteit. 
 
 

WIJ KUNNEN UW STEUN HIERBIJ GOED GEBRUIKEN! Met een bedrag van 150 euro zorgt u ervoor dat 
een basisschool een set boeken krijgt en dat wij ook een workshop en voorleessessies voor deze school kunnen 

geven. Onze wens is om ook fondsen te genereren om een instructiefilm over onze interactieve voorleesmethode te 
maken voor leerkrachten en overige geïnteresseerden.  
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