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Niveaulezen zoals het meestal wordt georganiseerd (kinderen lezen wekelijks om 
beurten hardop in niveaugroepjes) lijkt op veel scholen niet te leiden tot optimale 
resultaten op het vlak van leesvaardigheid. Beginnende lezers leren daardoor mis-
schien beter technisch lezen, maar begrijpend lezen komt vaak niet aan bod en 
leesplezier gaat verloren. Ben jij een leerkracht die niveaulezen organiseert in de 
klas/op school en wil jij:
► tijdens dit wekelijkse oefenuurtje op een motiverende manier aan technisch le-

zen, begrijpend lezen en leesplezier werken?
► de effectieve leestijd van de kinderen verhogen?
► inspiratie opdoen om ook buiten dit wekelijkse oefenuurtje in jouw klas / op jouw 

school een leesrijk klimaat te organiseren?

Dan vind je in deze brochure heel wat inspirerende praktijkgerichte suggesties!

Deze tips zijn niet specifiek geschreven voor een bepaald leerjaar of voor een be-
paalde periode in het schooljaar. Oordeel zelf wat voor jouw leerlingen haalbaar 
is.

Leren lezen gebeurt, heel algemeen gesteld, in twee fasen. Tijdens de eerste fase, 
de periode van het aanvankelijk lezen (eerste leerjaar), staat het technisch lezen 
centraal: de leerlingen leren hoe ze teksten kunnen decoderen. Hierbij is ook de no-
dige aandacht voor begrijpend lezen belangrijk, zodat beginnende lezers woorden 
en teksten niet leren verklanken zonder ze te begrijpen. Zodra een leerling zonder al te 
veel moeite woorden en zinnen kan verklanken, begint de tweede fase van het voort-
gezet lezen (vanaf het tweede leerjaar). Centraal hierin staat het begrijpend lezen: 
het leren begrijpen en interpreteren van schriftelijke informatie. In het tweede leerjaar 
moeten de leerlingen niet alleen informatie begrijpen die letterlijk in de leesteksten 
vermeld wordt, maar ze moeten vaak ook stukjes informatie met elkaar in verband 
kunnen brengen of impliciet vermelde informatie kunnen interpreteren en zelfs af en 
toe informatie beoordelen.

In deze brochure wordt, met de eindtermen lezen in het achterhoofd, een pleidooi 
gehouden om kinderen zoveel mogelijk stil te laten lezen. Het spreekt voor zich dat in 
de beginperiode van aanvankelijk lezen de mogelijkheden hiervoor beperkt zijn. Toch 
is het zinvol om, naast de hardop-leestaken die leerkrachten een zicht geven op de 
technisch-leesvaardigheid van elke leerling, kinderen zo snel mogelijk te confronteren 
met het gebruiksaspect van lezen, en technisch lezen aan begrijpend lezen te kop-
pelen. 

Geef de leerlingen veel kansen om (stil) te lezen buiten de wekelijkse oefenuurtjes: 
tijdens de leeslessen uit de taalmethode, binnen hoeken- en/of contractwerk, in we-
reldoriëntatie, maar ook gewoon tijdens vrij lezen. Geef hen eventueel “Boekentijd” 
en plaats iedere dag boeken lezen / functioneel lezen op het rooster. Ga na op welke 
manier er wordt gewerkt aan leesvaardigheid buiten de klas: wat gebeurt er in de 
taakklas? Wat gebeurt er thuis?

Verander ‘niveaulezen’ in ‘lezen in groepjes’. Je kan het lezen in groepjes op verschil-
lende vlakken wijzigen: bijvoorbeeld op het vlak van organisatie (zie par. 1). Daarnaast 
is het belangrijk om een grote variatie aan leesmateriaal te voorzien, en kinderen daar 
ook uit te leren kiezen (par. 2). De ondersteuning van de leerkracht blijft onontbeerlijk. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ondersteuning bij begrijpend lezen (par. 
3) en bij technisch lezen (par. 4). De focus ligt op begrijpend lezen, maar het is zinvol 
om – zeker bij jonge lezers – bij een aantal leestaken expliciet in te gaan op technisch 
lezen. Tot slot wordt ingegaan op het belang van leesplezier en hoe daaraan te wer-
ken (par. 5).
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1. ORGANISATIE

● Homogeen of heterogeen groeperen?
Organiseer lezen in groepjes in groepen van 4 à 5 leerlingen met heterogeen lees-
niveau. (Zeker proberen: vooral ten behoeve van de zwakke lezers). 
Als er homogene leesgroepjes zijn in uw klas, laat de leerlingen niet te lang in de-
zelfde niveaugroep. Het risico bestaat immers dat hun (laag) leesniveau daardoor 
alleen maar bevestigd wordt, en ze geremd worden in hun leesontwikkeling. Waak 
erover dat de leerlingen bezig blijven aan de grenzen van hun mogelijkheden, het 
mag best moeilijk zijn!

● Klasintern of klasoverschrijdend groeperen?
Wanneer je enkel organisatorische redenen hebt om leerjaaroverschrijdend te wer-
ken, kan je dit beter achterwege laten. Klasoverschrijdend werken kan interessant 
zijn wanneer bijvoorbeeld oudere leerlingen de jongere leerlingen ondersteunen 
voor begrijpend lezen.

● Zorg ervoor dat lezen in groepjes op een vast tijdstip in het lessenrooster plaats-
vindt.

● Werking leesouders
Breng de leesouders vooraf op de hoogte van de gewijzigde koers in verband 
met niveaulezen op school. Voer vernieuwingen heel geleidelijk in. Zie hand-out uit 
Leesrijk school- en klasklimaat. Een schat aan le(e)sideeën voor het basisonderwijs: 
L. Depondt: “Toen ik het boek stil las, hoorde ik je stem opnieuw!” Voorlezen en stil 
lezen: alternatieven voor en binnen niveaulezen?

2. LEESMATERIAAL
 
2A. ALGEMEEN

● Kies bij voorkeur leesmateriaal dat eruit 
ziet als een echt boekje.
Liefst: afgerond geheel (binnen 
één lesuur gelezen).

● Zorg voor voldoende variatie: 
korte en langere teksten, ver-
schillende tekstsoorten (verha-
len (realistische en fantasiever-
halen), strips, prentenboeken, 
gedichten, kindertijdschriften, informatieve boeken, ‘doeboeken’ (knutselboeken, 
kookboeken), moppenboeken, raadselboekjes…). 

● Laat leerlingen zelf kiezen, en dit bij voorkeur los van hun niveau. Vrij (stil) lezen in 
een zelfgekozen boek draagt bij tot een grotere leesvaardigheid, het helpt om de 
woordherkenning van de leerlingen te verbeteren en te automatiseren en verschaft 
de leerlingen leesplezier. De vrij-leesmomenten zijn uiterst geschikt om te differen-
tiëren. De leerlingen kiezen immers een boek dat aansluit bij hun eigen interesses 
en dat aangepast is aan hun eigen leesvaardigheid. Toch is het belangrijk dat de 
leerkracht ook hier een ondersteunende rol opneemt (zie par. 4).
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● Zorg ervoor dat je de interesses van de leerlingen kent, en oriënteer hen op nieuwe 
onderwerpen.

● Presenteer regelmatig nieuwe boeken (stukje voorlezen, in boekenhoek plaatsen).

● Wanneer de leerkracht kiest, wordt een boekje gekozen dat nét boven het niveau 
van de leerling ligt.

● Breid het boekenaanbod in de klas uit met boeken uit de plaatselijke bibliotheek. 
Als leerkracht ben je immers ‘VIP in de bib’: je mag veel meer boeken uitlenen dan 
gemiddeld en deze ook langer houden.
www.schoolenbibliotheek.be is een website met tal van concrete tips die scholen 
en bibliotheken helpen om een gestructureerd samenwerkingsverband te realise-
ren (op de website staan scenario’s van activiteiten die door leerkrachten en bibli-
otheken werden uitgeprobeerd en goed bevonden).

● Suggesties voor leesmateriaal: zie hand-outs per leerjaar.

2B. KLASSIKALE ACTIVITEIT: LEREN KIEZEN UIT EEN GEVARIEERD BOEKENAANBOD1 

Tijdens deze inleidende activiteit leren kinderen bewust boeken kiezen. Een eerste 
vereiste om tot zelfstandig lezen te komen is immers dat de leerlingen in staat zijn om 
zelfstandig een boek te kiezen. Wanneer de leerlingen erin slagen een fijn boek te 
vinden, zullen ze ontdekken dat lezen heel boeiend kan zijn. 

Voorzie meer boeken dan er leerlingen zijn in je klas (bv. 30 boeken voor 20 leerlingen) 
en leg ze op een tafel. Van sommige boeken is er één, van andere zijn er meerdere 
exemplaren. Voorzie zowel verhalen als ‘weetjesboeken’, dichtbundels etc., en dit 
van uiteenlopende leesniveaus.
Aangezien dit een inleidende activiteit is, wordt een leesmoment waarbij leerlingen 
boekjes lezen bij voorkeur telkens voorafgegaan door deze keuze-activiteit, en dit 
bijvoorbeeld eenmaal per week (op een vast tijdstip). In het begin zal deze activiteit 
veel tijd in beslag nemen. Naarmate de leerlingen er vertrouwder mee worden zal dit 
vlotter gaan.
Deze keuze-activiteit kan bijvoorbeeld een paar keer in de klas georganiseerd wor-
den ter voorbereiding van het klassikaal bezoek aan de bibliotheek.

IntroductIe

● Voorzie een gevarieerde verzameling boeken op een tafel. Laat een paar boeken 
uit de verzameling aan bod komen. 

● Geef kort instructies hoe de leerlingen best tewerk gaan bij het kiezen van een 
boek.
Mogelijke aandachtspunten:
- lees de titel,
- bekijk de cover (Wat vertelt de boekenkaft mij over de inhoud van het ver-

haal?),
- kijk wie de schrijver is (Ken ik de auteur? Las ik er al een boek van? etc.),
- lees de achterflap (de achterflaptekst is meestal in dezelfde moeilijkheidsgraad 

geschreven als het boek zelf, als de leerling de achterflap van het boek kan le-
zen, is dit meestal een goed richtsnoer voor de inhoud van het boek zelf),

1 Uit: De Schepper, R. (1999). Leesplezier met kinderboeken: dé stimulans voor leesmotivatie! E.G.O.-Echo, 1, nr.2.
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- kijk in het boek (hoeveel bladzijden? staan er prenten in? etc.),
- lees het begin van het verhaal (bv. de eerste bladzijde), lees nooit het einde, 

want dan is de spanning eraf!

Kern
● De leerlingen kiezen zelf een boek. Zelfs als een leerling een - volgens u - te moeilijk 

boek kiest wordt er niet tussengekomen. Een moeilijk boek willen lezen kan voor 
sommige leerlingen namelijk een uitdaging zijn. 
U kan misschien aan sommige leerlingen suggereren om de vijfvingertest te doen.

VIJFVInGerteSt
1. Lees aandachtig de eerste bladzijde van het boek.
2. Alle woorden die moeilijk zijn om te lezen tel je
 op je vingers op.
3.  Telde je minder dan vijf vingers?
  Probeer dan het boek te lezen.
 Telde je meer dan vijf vingers? 

  Het boek zal te moeilijk zijn. Kies een ander boek.

● Wanneer de leerlingen het gelezen boek op het eerste gezicht niet goed vinden, 
herhalen ze dezelfde keuzeprocedure met een ander boek.

● Wie een boek gevonden heeft begint te lezen. 

● Wanneer een leerling na een proefleesbeurt een boek niet leuk vindt kan hij het 
ruilen, maar hij moet wél een aantal bladzijden gelezen hebben vooraleer hij kan 
besluiten dat hij het gekozen boek niet wil lezen. De duur van deze proefleesbeurt 
varieert naargelang de leeftijd van de leerling: hoe ouder de leerling, hoe langer. 
Want, hoe ingewikkelder het verhaal, hoe langer het kan duren vooraleer je als 
lezer mee in het verhaal zit. Over de proefleesbeurt klaarheid scheppen geeft u de 
mogelijkheid om het individuele keuzeproces van de leerlingen nog beter te bege-
leiden.

● Besteed extra aandacht om de leerlingen die er maar niet in slagen een boek uit 
te kiezen te oriënteren op het verhaal. Indien mogelijk tracht u de relatie duidelijk 
te maken tussen het boek en de leef- en belevingswereld van de leerling.

 Suggesties voor vragen:
- Wat staat er op de kaft? Wat zie je?
- Heb je de achterkant gelezen?
- Waarover zou het boek gaan? Waarom denk je dat?
- Welk soort verhalen lees je graag?
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- We zullen eens samen de tekeningen bekijken.
- Denk je dat het leuk/spannend wordt?
- Heb je zelf al eens …?
- Lees je de eerste bladzijde(n) eens stil? Kom mij daarna vertellen of je wil verder 

lezen.

AFSluItInG

● De keuze voor een bepaald boek/verhaal wordt geëvalueerd. Wat vonden de 
leerlingen van de manier waarop ze een boek konden kiezen? Hebben ze het op 
de juiste manier aangepakt?

Variant op deze activiteit:
De leerlingen kiezen zelf een medeleerling uit en gaan na welke boeken hij graag 
leest. Ze zoeken zelf een boek uit dat qua tekstsoort en onderwerp aansluit bij de 
uitgesproken voorkeur van de medeleerling.
De leerlingen lezen individueel het boek dat een medeleerling voor hen heeft uit-
gezocht. Achteraf wisselen de leerlingen ervaringen met elkaar uit over de boeken 
die ze voor elkaar gekozen hebben.

 
3. ONDERSTEUNENDE ROL VAN DE LEERKRACHT: BEGRIJPEND LEZEN

Met ‘leerkracht’ wordt niet alleen de klas- of zorgleerkracht bedoeld, maar ook de 
lees(groot)ouder of een andere begeleider.
Bij begrijpend-leestaken ligt de focus op leesbegrip. Om de tekst begrijpend te le-
zen, moet de leerling hem ook steeds decoderen. Het begrijpen en interpreteren van 
schriftelijke informatie ontwikkelt zich niet vanzelf. De ondersteuning die geboden 
wordt vindt voor, tijdens of na het lezen plaats. De verschillende suggesties voor on-
dersteuning zijn niet alleen bruikbaar tijdens lezen in groepjes, maar eveneens tijdens 
de klassikale lessen begrijpend lezen, bijvoorbeeld uit de taalmethode.
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VOOR HET LEZEN

● Boekenkeuze: in principe kiezen de leerlingen zelfstandig, de leerkracht ondersteunt 
waar nodig (zie par. 2).

● Een mogelijkheid is dat de leerlingen verschillende verhalen lezen over eenzelfde 
personage. 

● Als de leerlingen van de leesgroep allemaal hetzelfde boekje lezen, verduidelijk 
dan eerst het onderwerp en het leesdoel: waarover lezen de leerlingen? Waarom 
moeten de leerlingen lezen? Wat moeten de leerlingen doen om het leesdoel te 
bereiken? 
Verschillende mogelijke werkvormen:
- Cover

Bekijk samen met de leerlingen de cover van het boek, de leerlingen lezen de 
titel en ze formuleren hun verwachtingen t.a.v. de inhoud.

- Flaptekst
Lees de flaptekst en stuur eventuele verwachtingen m.b.t. de inhoud bij.

- Structuur van het boek
Bekijk de structuur van het boek. (Staan er prenten in? Hoeveel hoofdstukken zijn 
er? Hoeveel bladzijden telt het boek?)

- Grabbeldoos
Gebruik een grabbeldoos: deze doos bevat voorwerpen, briefjes e.d. die be-
langrijk zijn in het verloop van het verhaal. Om beurten mag iedereen een voor-
werp uit de doos nemen, zeggen wat het is en hoe het in het boek aan bod zou 
kunnen komen, en wat het verband zou kunnen zijn met de andere voorwerpen. 
Doordat de leerkracht de verwachtingen ten aanzien van het verhaal op deze 
manier oproept bij de leerlingen, gaan ze meer betrokken zijn bij het lezen.

- Voorlezen
Lees één of enkele bladzijden van het verhaal voor als introductie. (Leuk? Span-
nend? Wat zou er gebeuren? Kunnen jullie het vervolg bedenken?)

- Tekeningen
Bekijk samen met de leerlingen een aantal tekeningen als introductie op het 
verhaal. (Wat zou er gebeuren in het verhaal?)

- Voorkennis
Tracht de voorkennis van de leerlingen over het onderwerp te activeren. (Ken-
nen jullie (...)? Wat weet je daarover?)

TIJDENS HET LEZEN

● Voer geleidelijk aan meer stil lezen in (eerst een deel van de voorziene tijd, nader-
hand meer).

Het is belangrijk dat de leerlingen zo snel mogelijk leren lezen zonder te fluisteren. Zo 
verloopt het leesproces veel sneller en wordt het leesbegrip bevorderd.
Stil lezen is ook uitermate geschikt om de woordherkenning van de leerlingen te 
verbeteren en te automatiseren. Leerlingen leren immers goed technisch lezen 
door veel te lezen. Veel stil lezen helpt de leerlingen om allerlei structuren en patro-
nen in woorden te ontdekken en om hun leestempo op te voeren. Bovendien leren 
de leerlingen de structuur van zinnen en de context te gebruiken om woorden 
en woordgroepen sneller te herkennen. Op die manier vergroten ze hun leesboog 
maar ook hun woordenschat en kennis van de wereld.

● De leerlingen lezen gedurende 10 à 15 minuten zelfstandig en stil. Elke leerling krijgt 
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een leesopdracht, bijvoorbeeld: Kies een fragment uit dat je straks wil voorlezen. 
(Leg bij voorkeur een beperking naar boven op, bv. niet meer dan 1 paragraaf. 
Zwakke lezers zijn op die manier vrij om kortere tekstdelen te lezen.)

● Terwijl de andere leerlingen in stilte lezen, pik je er af en toe een leerling uit om een 
stukje hardop te lezen.

● Wanneer een leerling om hulp vraagt bij een moeilijk woord, geef dan niet onmid-
dellijk de betekenis van het woord, maar tracht eerst samen met de leerling de 
betekenis af te leiden uit de context. Wijs eventueel op relevante illustraties en/of 
lay-out van de tekst (tussentitels, vetgedrukte woorden...)

● Wanneer een leerling afhaakt tijdens het stil lezen en niet meer wil verderlezen, lees 
dan een stukje van het verhaal voor aan de leerling, stop in het midden van een 
(evt. spannend) fragment en vraag of hij het vervolg van het verhaal kan beden-
ken. Vervolgens kan de leerling door verder te lezen ontdekken of zijn voorspellin-
gen uitkomen.

NA HET LEZEN

● Reflecteer samen met de leerlingen van het groepje over het gelezene. Door stil te 
staan bij het onderwerp, het leesdoel, de moeilijkheden in een bepaalde leestekst, 
de mogelijkheden om tot een oplossing te komen, tips te geven aan anderen en 
er ook te krijgen, leerlingen zelf te laten bepalen wat ze een volgende keer anders 
zouden doen, worden ze betere lezers. Durf ook zwakkere lezers inhouds- en inter-
pretatievragen te stellen.

● De leerlingen verwoorden, voor ze hun gekozen fragment voorlezen, kort waarom 
ze dit bepaalde stukje selecteerden. Daarna lezen ze om beurt het gekozen frag-
ment voor. Als de leerlingen allemaal hetzelfde boekje hebben, worden de geko-
zen fragmenten in de juiste volgorde voorgelezen. Als er twee leerlingen zijn die 
hetzelfde fragment kozen, dan delen ze de leesbeurt; de verschillende redenen 
waarom ze een bepaald fragment kozen kan een boeiend gesprek opleveren. 

● Leg in de vraagjes/bespreking van het verhaal de link met de eigen ervaringen 
van de leerlingen, laat hen praten over de gevoelens die het verhaal bij hen los-
maakte... 

● Ga samen met de leerlingen na of het verhaal aan hun verwachtingen (zoals even-
tueel geformuleerd bij het begin van de activiteit) voldoet, of, wanneer bij de intro-
ductie de inleiding van het verhaal werd voorgelezen, lees dan nu het slot voor.

● Wanneer de gelezen teksten verschillende verhalen zijn over hetzelfde personage, 
lees dan een afsluitend verhaaltje (dat de leerlingen nog niet kennen) voor over dit 
personage.

● Vooral jongere leerlingen hebben moeite om er hun aandacht bij te houden terwijl 
een medeleerling een fragment uit een verhaal voorleest. Dit kan opgevangen 
worden door hen een luisteropdracht te geven. (Bijvoorbeeld wanneer iedereen 
hetzelfde verhaal leest: geef de leerlingen 5 tekeningen uit het verhaal, de leerlin-
gen moeten de juiste tekening bij het voorgelezen fragment kunnen plaatsen).

● Laat de leerlingen de belangrijkste punten uit het verhaal in hun eigen woorden 
weergeven.

● Boekpromotie: laat de leerlingen hun gelezen boek aanprijzen bij de rest van de 
groep. Dit kan mondeling, maar ook schriftelijk (affiche).
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4. ONDERSTEUNENDE ROL VAN DE LEERKRACHT: TECHNISCH LEZEN

●  Wanneer de focus van een lees-
activiteit op technisch lezen ligt, lezen 

de leerlingen hardop. Het is echter niet 
de bedoeling dat de leerlingen de tekst 

enkel decoderen zonder hem te begrijpen. 
Leg dus telkens de link naar de betekenis: be-

grijpen de leerlingen wat ze lezen?

●  Wanneer leerlingen hardop lezen, laat dit dan eerst stil voorbe-
reiden. Stil lezen maakt het immers gemakkelijker om de tekst te be-

grijpen. Stil lezen verloopt in principe ook vlotter dan hardop lezen (tenzij er sprake 
is van leesproblemen). 

● Andere mogelijkheden:
- duolezen: leerlingen bereiden het verhaal eerst voor en oefenen daarna de tekst 

in duo’s hardop.
- hardop lezen in groepjes van drie (of meer): de leerlingen bereiden elk een stuk 

van het verhaal voor om het daarna in een groepje aan elkaar voor te lezen. 
De voorbereiding gebeurt stil, om de inhoud beter te kunnen begrijpen. Als ze 
alle stukken samen leggen, krijgen ze het hele verhaal. De leerlingen lezen beur-
telings - in de juiste volgorde - hun deel van het verhaal aan elkaar voor. Bij het 
voorlezen wordt slechts één boek gebruikt. Enkel de leerling die voorleest, heeft 
een boek en geeft het door. Zo zijn de anderen verplicht om te luisteren.

● Een belangrijk onderdeel van het automatiseren van het leesproces is het vergro-
ten van de leesboog. Leerlingen moeten leren om in steeds grotere gehelen te 
lezen. Om het vergroten van de leesboog te bevorderen, is het belangrijk dat de 
leerlingen geleidelijk aan leren lezen zonder bij te wijzen. Laat leerlingen die nog 
woord per woord bijwijzen gebruik maken van een kaartje van doorschijnend plas-
tic, zo blijft de tekst onder het kaartje zichtbaar.

● Omgaan met fouten bij hardop lezen:
- Reageer niet onmiddellijk op een fout. Door correctie van fouten even uit te stel-

len, geef je de leerling zelfvertrouwen, geef je zelfcorrectie een kans en hou je 
de aandacht gericht op de betekenis van de tekst.

- Laat de leerling altijd minimaal de zin uitlezen. 
- Reageer niet bij kleine onnauwkeurigheden, bijvoorbeeld bij fouten, waarbij wei-

nig aan de betekenis of de inhoud verandert (bv. de/het-verwarring).
- Wanneer een leerling essentiële fouten maakt die de inhoud vervormen, en die 

het begrijpen van de tekst bemoeilijken, is er veel kans dat een leerling die be-
grijpend aan het lezen is zichzelf spontaan verbetert. Wanneer dit niet gebeurt, 
corrigeer deze fouten dan onopvallend door een stukje terug te grijpen, bijvoor-
beeld naar het begin van de zin. Het is belangrijk dat op deze momenten het 
veilige klimaat bewaakt wordt en dat er geen ‘jacht wordt gemaakt op fouten’ 
door bijvoorbeeld telkens op de tafel te tikken wanneer een fout wordt gelezen 
of door medeleerlingen te motiveren om de lezer te betrappen op fouten in 
plaats van naar het verhaal te luisteren. De inhoud blijft steeds centraal staan. 

- Ga terug naar het moeilijke woord in de tekst om inprenting te bevorderen.
- Geef altijd een compliment nadat de leerling zichzelf verbeterd heeft.
- Lees het woord niet meteen zelf voor, maar decodeer het samen met de leer-

ling.
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5. LEESPLEZIER

Graag lezen is heel belangrijk aangezien graag lezen leidt tot meer lezen en meer 
lezen resulteert in beter lezen, zowel op technisch vlak als op het vlak van tekstbegrip. 
Hoe kan je het leesplezier van kinderen verhogen?

● Zorg ervoor dat kinderen motiverende boekjes lezen, die aansluiten bij hun interes-
ses. 

● Maak wekelijks tijd voor vrij lezen en zorg daarbij voor functionele én motiverende 
leesopdrachten.
Voor meer inspiratie: zie hand-out uit Leesrijk school- en klasklimaat. Een schat aan 
le(e)sideeën voor het basisonderwijs: H. Buys: ‘Ik verveel me nooit als ik lees. Vrij le-
zen in de lagere school’ (met suggesties voor verwerkingsopdrachten). Vrij lezen is 
belangrijk in functie van leesplezier en leesbevordering. 

● Laat leerlingen een leeslijst invullen: De leeslijst geeft jou als leerkracht zicht op hoe-
veel en wat leerlingen lezen. Die informatie helpt je om leerlingen gericht te onder-
steunen bij het kiezen van boeken en om leerlingen aan te moedigen om nog een 
boekje te lezen.  Het is niet de bedoeling om aan de leeslijst een westrijdelement te 
koppelen en de leerlingen om het meest te laten lezen. Hoe liever kinderen lezen, 
hoe meer ze gaan lezen. Probeer dus om leerlingen te laten ontdekken dat lezen 
leuk kan zijn. Met ‘leeswedstrijden’ stimuleer je vooral de sterke lezers, maar gera-
ken zwakke lezers gedemotiveerd (zij maken weinig kans om te winnen).
   

● Lees regelmatig voor in de klas (bij voorkeur vast ingeroosterd). Nog al te vaak 
wordt voorlezen beschouwd als een uitweg om dode momenten tijdens een klas-
dag op te vullen. Voorlezen werkt echter niet alleen stimulerend voor zelfstandig le-
zen, maar brengt (beginnende) lezers ook in contact met boeiend leesmateriaal.
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enKele SuGGeStIeS Voor VoorleeSboeKen Voor JonGere lezerS

► De Troyer, G., & Pottré, M. Katarina Kietelkous.
► Mahy, M. Olifantekaas en nijlpaardmelk.
► Wille, R. Flore Flodder.
► Biesels, C. Anton en het kamelenkleed.
► Hiawyn, O., & Warnes, T. Wie is het slimst? Dierenverhalen uit Afrika.
► Hofman, W. De stoorworm.
► Moeyaert, B. Grote oma’s.
► Merle, D. Het boerenbeestenboek: koebeesten, klimgeiten, soepkippen, krul-

staarten en veel gekukel. (een informatief boek om voor te lezen)
► Veel prentenboeken zoals: 

► Berbrouckx, A. De oma van Jules
► Velthuys, M. Kikker en de heel bijzondere dag
► Alle dagen dierendag. (Leopold).

► Eykman, K. Koppen dicht!
► Van Daele, H. Prinsessen en zo… 
► Kromhout, R. Wedden dat ik lees.
► Djah Bélinga, Y. Koeloe schildpad en andere verhalen uit Kameroen.
► Tellegen, T. Mijn vader.
► De Maeyer, G. Fietsen.
► Kuyper, S. Het eiland Klaasje.
► Michels, T., & Bhed, K. Kleine haasjes worden groot.
► Dros, I. Een heel lief konijn.
► Schmidt, A.M.G. Pluk van de Petteflet.
► Langenus, R. De verliefde prins.

 
● Meer informatie over voorlezen, mogelijke werkvormen, voorleestips, mooie voor-

leesverhalen…: 
- Zie hand-out uit Leesrijk school- en klasklimaat. Een schat aan le(e)sideeën voor 

het basisonderwijs: A. Leysen: ‘Over de kracht van het voorgelezen woord. Een 
pleidooi voor voorlezen in 13 argumenten en 11 werkvormen’ (met suggestielijst 
met aanbevolen kinderboeken om uit voor te lezen).

- Zie de website van de voorleesweek: www.voorlezen.be
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reFerentIeS

Colpin, M., Ramaut, G., Timmermans, S., Van den Branden, 
K., Vandenbroucke, M., & Van Gorp, K. (Red.) (2002) Leesrijk 
school- en klasklimaat. Een schat aan le(e)sideeën voor het 
basisonderwijs. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Illustraties: 
Klaas Verplancke.
Naast heel wat lessuggesties komen ook de tekeningen in 
deze brochure uit deze publicatie.

Werkgroep Lezen. Steunpunt NT2 (Red.) (2001). Leesprikkels. Les-
materiaal voor begrijpend lezen in het eerste leerjaar. (De Lees-
slang 1). Leuven: Garant.
Leesprikkels is een uitgebreide bron van bruikbare lesideeën voor 
begrijpend lezen in het eerste leerjaar/groep 3 (of vergelijkbaar 
niveau in het buitengewoon/speciaal onderwijs). Leerkrachten 
krijgen ook concrete tips over hoe ze zelf dergelijke activiteiten 
kunnen ontwikkelen.

Het lesmateriaal Taakgericht Remediërend Lezen is bedoeld om 
kleine groepjes leerlingen (buiten de klas) gedurende vier weken 
een intensieve, taakgerichte ‘leesimpuls’ te geven. In deze perio-
de wordt gedurende twaalf lesuren rond een bepaald thema ge-
werkt. In het tweede leerjaar is het thema ‘De Dolle Dierenkrant’: 
de kinderen van het groepje remediërend lezen vormen de re-
dactie van deze krant. Ze stellen, aan de hand van gevarieerde 
leesopdrachten, zelf een krant samen waarin zowel binnenlands 
als buitenlands nieuws, kruiswoordraadsels, lezersbrieven enz. aan 
bod komen. In het derde leerjaar is ‘Een heel bijzondere familie’ 
druk in de weer met verhuizen. Gelukkig krijgen ze daarbij hulp 
van de kinderen van het groepje remediërend lezen. Verder spe-

len ze onder andere een moppenspel en komen ze dankzij Roza en Tom ook heel wat 
te weten over zeerovers. Gratis te downloaden via www.cteno.be 

Heel wat lessuggesties uit deze brochure komen uit Totemtaal, een 
nieuwe taalmethode voor het tweede tot zesde leerjaar die kinde-
ren talig leert functioneren. De methode begeleidt leerkrachten en 
leerlingen om taal te begrijpen en taal te gebruiken in communica-
tieve situaties.
TotemTaal vertrekt van de principes van taakgericht onderwijs. Dit 
houdt onder andere in dat steeds gewerkt wordt met levensechte 
en motiverende taken. In elk leerjaar zorgen 10 thema’s telkens voor 
een boeiend kader en een krachtige leeromgeving. De activiteiten 
zijn zeer gevarieerd, zowel op vlak van inhoud als van werkvorm.
Zie  www.woltersplantyn.be
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