Rapport resultaten
Lezersonderzoek 2020
Jong010, dé Rotterdamse kinderkrant
Stichting 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 kinderkrant en de
organisatie steeds verder te verbeteren. Daarnaast toetsen we met de vragenlijsten in hoeverre de
doelstellingen van de kinderkrant 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 2020 onder leerlingen en
leerkrachten is gehouden. In totaal zijn er 357 vragenlijsten ingevuld door leerlingen en 14
vragenlijsten door leerkrachten.

Kinderen over Jong010
Van de kinderen die Jong010 lezen...
• krijgt 93 % de krant elke maand van de juf of meester in de klas.
• kan 54 % de kinderkrant ergens op school pakken.
• leest 18 % Jong010 klassikaal met andere kinderen en de leerkracht.
• leest 69 % de kinderkrant zelfstandig in de klas.
• leest 36 % de kinderkrant thuis.
• leest 5 % de kinderkrant ergens anders.
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Taalontwikkeling en leesplezier
Van de kinderen die Jong010 lezen...
• vindt 87 % het leuk om de kinderkrant te lezen.
• zegt 49 % dat de teksten in Jong010 makkelijk zijn.
• zegt 6 % dat de teksten in Jong010 moeilijk zijn.
• zegt 44 % dat de teksten in Jong010 precies goed zijn.
• heeft 56 % door Jong010 nieuwe woorden geleerd.
• vindt 63 % het door Jong010 leuker om te lezen.
• is 43 % door Jong010 beter geworden in lezen.
Betrokkenheid bij de stad en buurt
Van de kinderen die Jong010 lezen...
• weet 66 % door Jong010 meer over Rotterdam
• heeft 54 % meer geleerd over andere mensen in de buurt en de stad.
Meningsvorming
Van de kinderen die Jong010 lezen...
• denkt 68 % na over de onderwerpen in Jong010.
• is van 47 % de mening over een onderwerp veranderd.
• vult 48 % van de kinderen een reactie of hun mening in bij de invulopdrachten in de krant.
Praat je weleens met iemand over iets dat je in Jong010 hebt gelezen?
• Ja, met de juf of meester - 9 %.
• Ja, thuis - 16 %.
• Ja, met andere kinderen - 22 %.

Leerkrachten over Jong010
Van de leerkrachten...
• deelt 93 % de kinderkrant elke maand in de klas uit.
• legt 50 % hem ook ergens op school neer zodat kinderen de krant zelf kunnen pakken.
• leest 21 % Jong010 klassikaal samen met de kinderen.
• laat 86 % de kinderen Jong010 zelfstandig lezen in de klas.
• geeft 93 % de kinderkrant mee naar huis.
• doet 43 % opdrachten met Jong010 of gaan ze in gesprek over onderwerpen in Jong010.
• behandelt 36 % in de klas nieuws aan de hand van Jong010.
• vindt 79 % dat de moeilijkheidsgraad van de teksten in Jong010 precies goed is voor de
kinderen. 21 % vindt de teksten moeilijk.
• zegt 50 % dat de invuloefeningen in de kinderkrant waardevol zijn.
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86 % 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 basisschool De Recon: "Er worden verhalen van kinderen behandeld."
Leerkracht basisschool Shri Saraswatie: "Het brengt kinderen op de hoogte van nieuws
binnen de eigen omgeving."
Leerkracht basisschool Oscar Romero: "Ze moeten dit soort teksten lezen, het is goed voor
het begrijpend lezen."
Leerkracht basisschool Van Heuven Goedhart: "Het is voor de kinderen belangrijk om te lezen
hoe andere kinderen iets beleven."
Leerkracht basisschool Beatrix IJsselmonde: "De kinderkrant moedigt de leerlingen aan om
zelf over dingen na te denken."
Waaraan levert Jong010 volgens leerkrachten een bijdrage?
• Taalontwikkeling - 71 %.
• Leesplezier - 79 %
• Talentontwikkeling - 14 %.
• Bekend raken met de stad - 57 %.
• Bekend raken met de buurt en het gebied - 57 %.
• Bekend raken met media en nieuws - 50 %.
• Meningsvorming - 36 %
Dit is de boodschap van leerkrachten
voor organisaties en personen die Jong010 mede mogelijk maken:
Leerkracht basisschool Oscar Romero: "Bedankt! Het is voor de kinderen erg nuttig en leerzaam."
Leerkracht basisschool Beatrix IJsselmonde: "Erg prettig en fijn dat dit mogelijk is."
Leerkracht basisschool Finlandia: "Blijf doorgaan! De kranten zijn onmisbaar!"
Leerkracht basisschool De Recon: "Ga zo door! Dankzij uw bijdrage worden er veel mooie verhalen
door en over kinderen verteld."
Leerkracht basisschool Shri Saraswatie: "Mijn dank is supergroot. Nieuws is en blijft belangrijk voor
kinderen. Het moet er ook leuk uitzien, willen wij de kinderen aan het lezen krijgen."
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