Lezersonderzoek 2018
Jong010, dé Rotterdamse kinderkrant
Jong010 voert ieder jaar op grote schaal een onderzoek uit onder de leerlingen en leerkrachten in
Rotterdam. Uit de ingevulde vragenlijsten halen we informatie om de krant en de organisatie steeds
verder te verbeteren en om te toetsen in hoeverre de doelstellingen worden behaald.

Doelstellingen Jong010
De doelstellingen van Jong010 zijn kinderen stimuleren om beter en met meer plezier te gaan lezen,
op een leuke manier een bijdrage leveren aan hun taalontwikkeling, hen meer betrekken bij hun wijk
en stad en een bijdrage leveren aan de meningsvorming van kinderen.
In onderstaande samenvatting lees je de resultaten van het onderzoek dat in februari 2018 onder
leerlingen en leerkrachten is gehouden. In totaal zijn er 702 vragenlijsten ingevuld door leerlingen en
32 vragenlijsten door leerkrachten.

Kinderen over Jong010
Van de kinderen die Jong010 lezen...
 krijgt 95 % de krant elke maand van de juf of meester in de klas.
 kan 74 % de kinderkrant ergens op school pakken.
 leest 11 % Jong010 klassikaal met andere kinderen en de leerkracht.
 leest 68 % de kinderkrant zelfstandig in de klas.
 leest 33 % de kinderkrant thuis.
 leest 5 % de kinderkrant ergens anders.
 vindt 85 % het leuk om de kinderkrant te lezen.
 zegt 46 % de teksten in Jong010 makkelijk te lezen te vinden.
 zegt 48 % de teksten in Jong010 qua moeilijkheidsgraad precies goed te vinden.
 vult 39 % van de kinderen een reactie of hun mening in bij de invulopdrachten in de krant.

We hebben kinderen gevraagd welk artikel uit Jong010 hen is bijgebleven. Dit is een selectie.
Sude (11): "Dat Jong010 vroeg wat het lievelingsboek van kinderen is."
Malena (11): "Over dat iemand zelf een gitaar van hout had gemaakt op school."
Joey (12): "Een artikel over de schooltuin."
Lina (11): "Dat ik mijn vriendinnen, buurmeisjes en mezelf in de krant zag."
Damian (12): "Over straatvuil."
Pieter (9): "Een jongen in een rolstoel die basketbalde."
Davita (9): "Over iemand die steeds laat kwam op school."
Yanis (9): "Mijn vader in de gevangenis."
Blessing (11): "Wat zou je willen veranderen aan de Coolsingel."
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Kinderen weten door Jong010 meer over het volgende:
 Over gebeurtenissen in Rotterdam - 43 %.
 Over andere mensen en andere kinderen in de stad - 43 %.
 Over wat je kunt doen in Rotterdam - 15 %.
 Over wat er belangrijk is voor mij in Rotterdam - 20 %.

Praat je weleens met iemand over iets dat je in Jong010 hebt gelezen?
 Ja, met de juf of meester - 4 %.
 Ja, thuis - 20 %.
 Ja, met andere kinderen - 21 %.

Hieronder een greep uit de antwoorden van kinderen op de vraag: 'Kun je een voorbeeld geven
van iets dat je hebt geleerd door Jong010 te lezen?'
Anouar (11): "Hoe belangrijk iets kan zijn."
Tiba (11): "Meer informatie van andere scholen en gebeurtenissen."
Samiye (12): "De proefjes die in Jong010 staan."
Lucas (11): "Blijf uit de dode hoek van een vrachtwagen."
Lara (9): "Ik heb veel geleerd, maar ik kan geen voorbeeld geven, sorry."
Sam (11): "Ik weet nu meer over de stad."
Lucia (12): "Dat het milieu schoonhouden goed is."
Jerinaima (12): "Wat je moet doen als er brand is.
Chaima (11): "Dat je met het CJG kan praten als je iets dwars zit."
Ceylin (10): "Dat er in Rotterdam veel leuke plaatsen zijn om te bezoeken."
Isis (8): "Ik heb geleerd over huisdieren, want ik hou van dieren."
Anniek (9): "Dat veel kinderen anders denken over Rotterdam."
Cheneviëne (9): "Over wat kinderen zeggen."
Elson (10): Dat onze burgemeester heel erg sociaal is met kinderen."
Khadija (11): "Soms maak ik samenvattingen van Jong010."
Issam (13): "Dat ook kinderen grote dingen kunnen doen."
Omayra (10): "Ik heb geleerd dat je met mensen moet praten."
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Leerkrachten over Jong010
Van de leerkrachten...
 deelt 100 % de krant elke maand in de klas uit.
 legt 28 % hem ook ergens op school neer zodat kinderen de krant zelf kunnen pakken en
kunnen meenemen.
 leest 28 % Jong010 klassikaal samen met de kinderen.
 laat 88 % de kinderen Jong010 zelfstandig lezen in de klas.
 geeft 88 % de kinderkrant mee naar huis.
 doet 69 % opdrachten met Jong010 of gaan ze in gesprek over onderwerpen die in Jong010
staan.
 behandelt 44 % in de klas nieuws aan de hand van Jong010.
 vindt 81 % dat de moeilijkheidsgraad van de teksten in Jong010 precies goed is voor de
kinderen.
 vindt 9 % de teksten te makkelijk.
 vindt 3 % de teksten te moeilijk.
 zegt 88 % dat de invuloefeningen in de kinderkrant waardevol zijn.

78 % van de leerkrachten vindt Jong010 van toegevoegde waarde op het bestaande lees- en
leeraanbod.

Redenen die leerkrachten aandragen waarom ze Jong010 van toegevoegde waarde vinden op
het lees- en leeraanbod:
Leerkracht van basisschool De Regenboog Overschie: "De kinderkrant is actueel, meestal ook
herkenbaar en geschreven in begrijpelijke (kinder)taal."
Leerkracht van basisschool ’t Prisma: "Leerlingen komen in aanraking met kranten en
kunnen de actualiteit bijhouden."
Leerkracht van basisschool J.A. Bijloo: "De kinderkrant is actueel en gaat over Rotterdam."
Leerkracht van basisschool Nieuwe Park Rozenburg: "Jong010 heeft een goed instapniveau."
Leerkracht van basisschool De Nieuwe Haven: "Het is voor leerlingen geschreven en heeft
leuke onderwerpen."
Leerkracht van basisschool Oscar Romero: "Kinderen vinden het fijn om Jong010 te lezen en
als ze lezen vergroten zij hun woordenschat en werken zij aan begrijpend lezen."
Leerkracht van basisschool de Bavokring: "Leerlingen kunnen zelf een onderdeel van
Jong010 zijn. Het is regionaal en kinderen lezen verder nauwelijks kranten."
Waaraan levert Jong010 volgens leerkrachten een bijdrage?
 Taalontwikkeling - 84 %.
 Leesplezier - 84 %
 Talentontwikkeling - 25 %.
 Bekend raken met de stad - 59 %.
 Bekend raken met de buurt en het gebied - 81 %.
 Bekend raken met media en nieuws - 44 %.
 Meningsvorming - 50 %.
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Dit is wat kinderen willen zeggen
tegen de organisaties en mensen die Jong010 mede mogelijk maken:
Bilal (10): "Bedankt dat jullie dit voor ons betalen, het is echt een leuke krant."
Josipa (10)"Jullie hoeven het niet perse te doen om ons blij te maken, let eerst op jezelf."
Davinia (10): "Dankjewel voor altijd een Jong010 krant. Daar kunnen wij allemaal goed van leren."
Iedefai (12): "Dankjewel, ik vind het heel lief."
Renato (10): "Bedankt dat wij de krant gratis kunnen lezen."
Fulikei (11): "Supertof dat jullie dit doen, hierdoor kunnen wij over de gemeente leren."
Lorenzo (12): "Dat alle kinderen van Rotterdam dit moeten of mogen lezen."
Leandro (8): "Jong010 is de beste krant want het is de enige krant die ik wil lezen."
Yiandro (11): "Het is goed voor de kinderen die arm zijn en dit leuk vinden."
Nisa (12): "Mij maakt het niet uit, maar voor de kinderen die het leuk vinden is het wel goed.
Youssef (12): "Jullie hoeven niet te betalen, ik wil de krant niet."
Ouiam (10): "Dankje dat het gratis is op school."
Elijayah (12): "Ik ben hen dankbaar, want dan hoeven we niet de hele tijd boeken te lezen, maar dan
kunnen we ook de krant lezen."

En dit is de boodschap van leerkrachten
voor organisaties en personen die Jong010 mede mogelijk maken:
Leerkracht van basisschool Pierre Bayle:
"Dankjulliewel! Ik hoop dat er voor de volgende 8 jaar van Jong010 weer geld beschikbaar is voor de
bijdrage aan de lees- en woordenschatontwikkeling van de Rotterdamse basisschoolleerlingen."
Leerkracht van basisschool De Rozenhorst:
"Fijn dat dit kan. De kinderen waarderen het, en ik ook!"
Leerkracht van basisschool ’t Prisma:
"Superbedankt, ik vind Jong010 echt een toegevoegde waarde hebben."
Leerkracht van basisschool van Rijckevorsel:
"Bedankt voor het leesplezier en de vele leeskilometers."
Leerkracht van basisschool Johan Bogerman:
"Blijven doen! Kinderen zijn er vaak enthousiast over. Tof dat de kinderkrant in het dyslexielettertype
gedrukt is."
Leerkracht van basisschool De Kralingsche school:
"Superfijn dat jullie bijdragen aan de algemene ontwikkeling van het basisschoolkind."
Leerkracht van basisschool Maria:
"Heel fijn dat deze krant er is. De kinderen leren zo de buurt kennen, het belang van nieuws inzien en
plezier krijgen/ behouden in het lezen. Jong010 is een waardevolle bijdrage voor onze kinderen die
vaak niet in aanraking komen met nieuwsvoorziening."
Leerkracht van basisschool de Bavokring:
"Blijf betrokken! De jeugd is de toekomst!
Foto's: Jong010/ Suzanne Huig
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