
 

 
 

AFSPRAKEN 
 

 

 Groep 4 t/m 8 maakt gebruik van de leesstrategieën van leeslink en de Kidsweek.   

  De teksten van begrijpend lezen worden vooraf technisch gelezen met de hele 

groep.  

  Kinderen arceren tijdens het technisch lezen, moeilijke woorden. Deze worden 

later door de leerkracht via de ‘Viertakt” van Verhallen aangeboden: 

voorbewerken, semantiseren, consolideren, controleren.  

 Lessen worden verdiepend aangeboden door ‘kennis’ rondom het thema aan te 

bieden (klaar-opdrachten en manier van verwerken).   

 Kinderen zijn verplicht te markeren bij de opdrachten waarbij moet worden 

‘teruggelezen’.  

 De vragen van de les worden in tweetallen verwerkt.  

 Gezamenlijk bekijken/ bespreken de leerkracht en de kinderen vooraf een 

aantal vragen.  

 De kinderen krijgen de mogelijkheid om zelf aan te geven of ze verlengde 

instructie willen volgen.   

 Bij de methode Staal komt de woordenschat uitgebreid aan de orde. De 

leerkrachten volgen deze methode nauwlettend.  

 De woordenschat tijdens lezen ontvangt aandacht, daar waar nodig, bij de taal- 

en begrijpend leesvakken staat deze hoog in het vaandel.   

 De leerkracht modelt de leesstrategieën en de daarbij behorende denkstappen. 

 Na Cito-midden en CITO-eind, vullen we ons Data-Duiden formulier in, we 

analyseren en zetten interventies.  

 We bieden de begrijpend leesles kansrijk aan, gekoppeld aan doelen. Deze 

doelen staan genoteerd in het groepsplan en zijn zichtbaar op de doelenmuur. 

 Elke instructie bevat minstens 1 coöperatieve werkvorm.  

 We maken het niveau van de leerlingen zichtbaar op een tussenlegger en per les 

bepalen we of dit niveau bij het desbetreffende doel en onderdeel aangepast 

dient te worden. (klassenmap) 

 De instructie bieden we aan volgens het EDI-model: 
➢ Het les doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op het bord te 

schrijven. We benoemen het belang van de les. 

➢ Leerlingen krijgen een opdracht die de voorkennis activeert.  

➢ We onderwijzen het concept en de vaardigheid .  

• We geven feedback.   

• We herhalen een goed antwoord, vullen aan als het gedeeltelijk goed is.   

• Leggen klassikaal opnieuw uit als het antwoord niet goed is.  

• Uitleggen: lesgeven door te vertellen.   

• Voordoen: lesgeven door gebruik te maken van voorwerpen.   

• Hardop denken: lesgeven door hardop te denken, ‘modellen’.  

➢ Controleren van begrip: de leerkracht monitort, tijdens de les, of alle leerlingen begrijpen 

wat is uitgelegd. Stapstenen voor het controleren van begrip:  

• Eerst instructie geven.  
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BEGRIJPEND LEZEN 



• Dan pas vragen stellen. Specifieke vragen over wat zojuist is onderwezen.  

• Denktijd bieden.  

• Willekeurig beurten geven. We gebruiken een beurtbakje.  

• Luisteren.  

➢ Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof 

over.   

➢ Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen 

om te laten zien dat ze het les doel beheersen. Daarna mogen ze pas 

zelfstandig inoefenen.   

➢ Zelfstandige verwerking.  

➢ Verlengde instructie. De leerlingen met onvoldoende beheersing van de 

lesstof, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht. Leerlingen die 

meer uitdaging behoeven krijgen ook een verlengde instructie. In het 

groepsplan en de tussenlegger staat een globale niveau indeling. De 

leerkracht blijft tussentijds de niveaugroepen aanpassen. 
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