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Aanvankelijk technisch lezen

Effectief aanvankelijk lezen in groep 3
Didactische aandachtspunten

Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze
Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op
www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat alle informatie en handreikingen
die in het kader van School aan Zet worden ontwikkeld om het onderwijs
(in de basisvaardigheden) te verbeteren.

die niet altijd expliciet in de handleidingen van de methoden terug te vinden zijn,
maar die cruciaal zijn om in groep 3 effectief leesonderwijs te verzorgen.

DIDACTISCHE AANDACHTSPUNTEN:

Letterkennis

DIDACTISCHE AANDACHTSPUNTEN:

Effectief aanvankelijk lezen in groep 3

Letterkennis is de basis van het lezen. Daarom wordt in de eerste periode van
het leesonderwijs veel aandacht besteed aan letterkennis. Het leren van letters,
de letterklankkoppeling, heeft twee aspecten:
• correct verklanken van het letterteken
• vlot (geautomatiseerd) verklanken van het letterteken. Het is van groot belang
dat de leerlingen eind januari, begin februari alle letters correct en vlot
kunnen verklanken. In deze periode is het belangrijk alle leerlingen intensief
te laten oefenen. Bezig zijn met letters heeft twee componenten:
• de nieuwe letter die aan de orde is
• herhalen van de reeds aangeboden letters

Methoden zijn voor de leerkracht in groep 3 een leidraad om het leesonderwijs
vorm te geven. Het is belangrijk dat de leerkracht de methode goed kent en weet
wat de sterke en zwakke punten van de methode zijn. Daarbij hoort ook dat de
leerkracht de methode vanuit een helicopterview kan bekijken en de kern van
het proces van het lezen goed in het oog kan houden in de veelheid van
activiteiten en materialen. De methode is een belangrijk hulpmiddel, maar het
nog belangrijker is, hoe de leerkracht met de methode omgaat. Hieronder
formuleren we, methodeoverstijgend, een aantal didactische aandachtspunten
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Aandachtspunten

• Letterspelletjes: dobbelstenen, bingo, memory
• Flitsen: Flitsoefeningen zijn zinvol om de letters die de leerlingen al kennen
verder in te oefenen zodat hun letterkennis vlotter wordt. Flitsen is niet
geschikt om letters aan te leren.
• Digibord: ook het digibord kan ingezet worden bij het oefenen van de letters.

Dagelijks
Tot het moment dat alle letters zijn aangeboden (eind januari/begin februari) is
het van groot belang dagelijks bezig te zijn met letters. Dagelijks oefenen, korte
momenten: frequentie is belangrijker dan duur.
Correcte verbinding klank - letterteken
In de hersenen moeten sterke verbindingen ontstaan tussen klank en teken. Dit
gebeurt door heel vaak de correcte verbinding aan te bieden. Voorzeggen moet
in dit geval. Kinderen niet laten raden, dan ontstaat het gevaar van het inslijpen
van foute verbindingen. Doe geen geïsoleerde auditieve oefeningen meer als
het leren lezen is begonnen.

Methodische woorden loslaten
Kinderen moeten de letters kennen los van de methodische woorden. De
woorden die de methode aanbiedt zijn een hulpmiddel om een letter in een
betekenisvol woord aan te bieden, maar meer niet. Het is belangrijk dat
leerlingen zo snel mogelijk los komen van de methodewoorden. Voorkom
daarom dat u tijdens het oefenen van de letters steeds terug wijst naar het
methodewoord ‘Denk maar aan ...’.

Letters – woorden - zinnen
Bij het aanbieden van letters komt steeds aan de orde dat letters met elkaar een
woord vormen en dat woorden met elkaar een zin vormen. Letters zijn geen
losse ‘dingen’, maar vormen woorden en zinnen die een betekenis hebben. Als
een nieuwe letter wordt aangeboden, worden ook woorden bedacht en
opgeschreven met de nieuwe letter en worden korte zinnen gemaakt met deze
woorden.

Leerlingen die moeite hebben met letterkennis
Leerlingen die moeite hebben met letterkennis (correct en/of vlot) moeten veel
extra oefenen met de niet beheerste letters in een kleine groep (pre-teaching
en re-teaching). Hierbij wordt dezelfde didactiek gebruikt als in de grote groep.
Ga ook na januari door met het oefenen van de letters die kinderen nog niet
kennen, maar leg dan de nadruk op letters in woorden en niet op het oefenen
van losse letters.

Directe instructie
Bij het aanbieden van letters volgt de leerkracht de stappen van het directe
instructiemodel. Na de introductie en het vertellen van het doel van de les, is er
instructie en begeleide oefening. De leerkracht doet voor en de leerkracht en de
leerlingen oefenen samen. Daarna volgt de verwerkingsfase. In de afsluiting
komt de leerkracht weer terug op het doel van de les.

Opvoeren van het tempo
Besteed aandacht aan het steeds vlotter kunnen benoemen van letters. Het
gaat er om dat de letters geautomatiseerd worden.
Klankie
Het toetsenbord Klankie is uitermate geschikt om de klank-tekenkoppeling extra
te oefenen. Bovendien wordt het maken van woordjes, door het kind zelf of van
een papier waarop enkele woorden staan, begeleid door het verklanken van de
letters en het gesynthetiseerd uitspreken na een druk op de enterknop. Als er
zelfstandige naamwoorden getypt zijn volgt een afbeelding. Dit werkt belonend
en bevordert het begrip op woordniveau. Klankie is een goed leermiddel dat
ingezet kan worden als extra zelfstandige oefening gewenst is.

Voor- koor- zelf
Hanteer bij het oefenen van letters consequent de voor-koor-zelf werkwijze. Lees
de letters voor, doe het samen en daarna lezen de leerlingen de letters alleen.
Letters aanbieden via meerdere zintuigen
Niet voor alle kinderen is het nodig, maar sommige kinderen hebben baat bij het
aanbieden van de letters via meerdere zintuiglijke kanalen. Spreekbeeld is een
voorbeeld van een werkwijze waarbij letters multisensorieel aangeboden
worden: zowel, auditief, visueel, motorisch als tactiel.

Functioneel schrijven
Functioneel schrijven (stellen) ondersteunt het lezen. Laat de leerlingen vanaf het
begin van het leesproces ook zelf schrijven en wacht niet met het schrijven tot na
het eerste half jaar. Laat leerlingen de letters die ze leren ook schrijven. De
motorische beleving kan helpen bij het leren van de letter. Leesletters of
schrijfletters? Deskundigen zijn het niet eens over het moment van het aanbieden
van schrijfletters. Kinderen hebben geen probleem met het onderscheid
schrijfletter – leesletter. Laat kinderen in groep 3 schrijven, maar stel geen eisen
aan de uitvoering.

Herhalen van geleerde letters met de letterlijn
De letterlijn heeft een prominente plek in het lokaal. Er zijn veel korte oefeningen
op ‘tussendoormomenten’. De letters op de letterlijn verwisselen dagelijks van
plek. Intensief oefenen van de aangeboden letters is heel belangrijk. Blijf reeds
aangeleerde letters dagelijks herhalen, anders zakken ze weg. Haal de letterlijn
pas weg als alle leerlingen de letters geautomatiseerd kennen.

Toetsen van letterkennis
Al aan het begin van groep 3 brengt de leerkracht in kaart hoeveel letters en
welke letters de leerlingen al kennen. Deze informatie ontvangt zij van de
leerkracht van groep 2. In oktober, tijdens de herfstsignalering wordt getoetst of
de leerlingen de letters die tot dat moment zijn aangeboden vlot (geautomatiseerd)
kennen. Eind januari/begin februari volgt een tweede toetsmoment. Op dat
moment zijn alle letters aangeboden is het doel een volledig geautomatiseerde
letterkennis.

Gevarieerde werkvormen met letters
Hanteer verschillende werkvormen bij het oefenen en automatiseren van de
letters:
• Letterlijn: zie hierboven
• Letterkaartjes: maximaal 10 kaartjes per sessie, voorzeggen, dagelijks of
meerdere malen per dag, buiten de leesles, ook thuis.
• Lettergroeiboekje: in dit persoonlijke boekje ziet elke leerling welke letters hij
al kent en welke letters hij aan het oefenen is.
• Letterflat: in deze kast met veel kleine laatjes (een spijker- en schroevenkast
van de bouwwinkel) zitten in de laatjes letterkaartjes waarmee kinderen
woorden kunnen maken

Interventieprogramma Connect Klanken en letters
Connect Klanken en letters is een aanvullend programma voor zwakke lezers in
de periode van september tot februari in groep 3. Het programma richt zich op
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klankbewustzijn, correcte klank- letterkoppeling en de aanvankelijke
leeshandeling. Vloeiendheid is geen doel van het programma. Connect Klanken
en letters is beschreven door Smits en Braams (Smits, A. & Braams, T. (2006).
Dyslectische kinderen leren lezen. Amsterdam: Boom). De handleiding van
Connect Klanken en letters is beschikbaar via www.masterplandyslexie.nl.

verklankt.
• Werkvormen:
• Nieuwe woorden maken (o.a. klikklakboekje)
• Drietal
• Klankpositiestroken
• Oefenen met woordrijen van nieuwe woorden (VLL: Veilig & Vlot blijven
gebruiken na kern 6)
• Werkbladen nalezen
• Oefeningen naar aanleiding van werkbladen
• Inzet van de computer

DIDACTISCHE AANDACHTPUNTEN
Woorden lezen

Woorden en zinnen
Het doel van het technisch lezen is dat kinderen teksten vloeiend kunnen lezen.
Het oefenen van woorden is een tussenstap op weg naar het lezen van teksten,
het is goed dit ook aan de kinderen uit te leggen. Als we met kinderen woorden
oefenen, legt de leerkracht een relatie met teksten. Vaak horen in een les teksten
en woordrijen bij elkaar. Woordrijen worden gemaakt op basis van woorden uit
de tekst.

Lezen van woorden heeft twee componenten:
• lezen van woorden met de nieuwe letter die aan de orde is
• herhalen van woorden met de reeds aangeboden letters, letterclusters en
spellingpatronen.
Aandachtspunten
Prioriteer: het gaat om lezen
Bekijk de methode kritisch om te zien wat de belangrijkste oefeningen zijn. Kijk
kritisch naar de oefeningen in de methode: gaat het om lezen of om andere
zaken? Leg het accent op auditieve oefeningen en lezen.
• Prioriteit:
• de werkbladen waarbij auditieve oefeningen gedaan worden zijn vooral
belangrijk: bijvoorbeeld bepalen van de klankpositie ‘Waar hoor je de ...?’;
• oefeningen waarin daadwerkelijk gelezen wordt;
• oefeningen met woordrijen van nieuwe woorden;
• klikklakboekje (dit hoort bij Veilig Leren Lezen, maar kan ook toegepast
worden bij andere methoden).
• Geen prioriteit:
• Oefeningen waarbij het gaat om visuele discriminatie zijn minder
belangrijk;
• alle oefeningen met de methodische woorden staan het leren lezen in de
weg;
• etiketteeroefeningen (waarbij plaatjes aan woorden gekoppeld moeten
worden) zijn geen leesoefeningen;
• tijd voor knippen, plakken en kleuren gaat ten koste van leestijd.
• Gebruikers van Veilig Leren Lezen:
• De speelleesset van Veilig Leren Lezen (met name kern 1 tot en met 6)
heeft geen prioriteit. De meeste spelletjes zijn geen leesoefeningen.
• Gebruikers van Leesweg:
• De Leesweg spelletjes, zoals bijvoorbeeld Drietal, Viertal of Letterbingo,
zijn zeer geschikt omdat ze leesactiviteit van de kinderen vragen.

Woorden lezen
Voor het automatiseren is het oefenen van het lezen van woorden belangrijk.
Vanuit een tekst worden woordrijen gemaakt die herhaald volgens de voorkoor-zelf aanpak gelezen worden. Er zijn verschillende soorten woordrijen. Als
de methode niet voldoende oefeningen met woordrijen aanbiedt, kan de
leerkracht zelf woordrijen maken. De woordrijen staan bijvoorbeeld op de
achterkant van het bord en worden in de loop van de week meerdere malen
gelezen.
Opvoeren van het leestempo op woordniveau
Besteed nadrukkelijk aandacht opvoeren van het tempo van het lezen van
woorden (automatiseren). Verhogen van het tempo gebeurt alleen door veel te
herhalen. Door woorden herhaald te lezen ervaren kinderen dat ze het steeds
beter kunnen en durven ze de spellende strategie los te laten. Besteed in elke
instructie aandacht aan herhaald lezen.
• Werkvormen:
• Onder begeleiding oefen van reeds behandelde woordrijen en teksten
• Niet laten raden, maar voorzeggen.
• Strategie van directe woordherkenning aanbieden en oefenen
• Koorlezen/simultaan lezen: samen met de leerkracht hardop lezen, met
de juiste intonatie in een tempo dat de kinderen meetrekt.
• Kauwgomlezen: de letters van het woord zo uitspreken dat er geen
onderbreking plaatsvindt.
• Zingend lezen: de letter wordt net zo lang gerekt totdat de leerling de
volgende letter weet.
• Een bepaalde letter of lettergroep waar de leerling moeite mee heeft
markeren in de tekst.
• Leerlingen lezen samen.
• Inzet van de computer: Leesladder, Leeshulp, Zoeklicht interactief,
Woordenhaai.
• Boekje-bandje lezen: meelezen met een geluidsopname.

Nieuwe woorden lezen
De methodische woorden zijn geen doel op zich maar een middel. Stimuleer dat
de leerlingen zo snel mogelijk nieuwe woorden gaan maken met de geleerde
letters en die woorden vaak en herhaald gaan lezen. Dit heeft consequenties
voor het omgaan met de wandplaten. Ze hangen voor in de klas als de kern/ het
thema aan de orde is, verhuizen naar achter in de klas als de volgende kern/
thema wordt behandeld en worden weggehaald als er weer een volgende
kern/thema aan de orde is. Of: weghalen als de kern/het thema klaar is.

Onderhouden van geleerde woordtypen
Het is van belang dagelijks door te blijven oefenen met eerder aangeboden
woordtypen. In de praktijk betekent dit met name dat het ook na janauri
belangrijk is mkm-woorden te blijven oefenen. Later komen daar ook de
woorden bij met de letterclusters (mmkm, mkmm, mmmkm, mkmmm,
enzovoort).

Oefenen analyse en synthese
Wanneer de leerling moeite heeft met het correct lezen van woorden, zal vooral
het analyseren- synthetiseren geoefend moeten worden. Gelijktijdig letters en
woord zien, horen, zelf uitspreken is een goede didactiek. Dit betekent dat deze
oefening onder begeleiding gedaan moet worden. Samen worden de letters
verklankt, terwijl ze worden aangewezen, waarna samen het hele woord wordt
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Interventieprogramma Connect Woordherkenning
Connect Woordherkenning is een aanvullend programma voor zwakke lezers in
de periode van februari tot april in groep 3. Het programma richt zich op de
verbetering van het correct lezen van woorden met letterclusters en twee- en
meerlettergrepige woorden. Nauwkeurigheid is hierbij belangrijker dan tempo.
Connect Woordherkenning is beschreven door Smits en Braams (Smits, A. &
Braams, T. (2006). Dyslectische kinderen leren lezen. Amsterdam: Boom). De
handleiding van Connect Klanken en letters is beschikbaar via www.
masterplandyslexie.nl.

Vloeiend lezen
Vloeiend lezen is meer dan vlot lezen. Vloeiend lezen is correct en vlot lezen met
de juiste intonatie, waaruit blijkt dat de lezer begrijpt wat hij leest. Let in groep 3
op het vloeiend lezen van teksten en leg een relatie met de betekenis van de
tekst. Vloeiend lezen kan geoefend worden door teksten herhaald te lezen en
door verschillende leesvormen te hanteren zoals koorlezen, subgroeplezen,
duolezen en tutorlezen.
Leesmotivatie
Besteed in groep 3 aandacht aan het plezier dat je aan lezen kunt beleven. Dit
kan onder meer door kinderen teksten naar eigen keuze te laten en betekenisvolle
activiteiten rond teksten uit te voeren.

DIDACTISCHE AANDACHTPUNTEN
Zinnen en tekst lezen

Zwakke lezers
Ga bij zwakke lezers uit van het instructieniveau en niet van het beheersingsniveau.
Oefen met zwakke lezers in de laatste maanden van het schooljaar in groep 3
op E3 instructieniveau, ook als ze M3 nog niet hebben gehaald. Naast deze
inhoudelijke aandachtpunten gaat het ook om leerkrachtvaardigheden die
betrekking hebben op het geven van een goede instructie, het toepassen van
het directe instructiemodel en het hanteren van differentiatiemodellen tijdens de
leesles Hiervoor zijn andere kwaliteitskaarten ontwikkeld:
• Vaardigheden van de leerkracht
• Differentiatiemodellen in de leesles

Zinnen en tekst lezen
Vanaf het moment dat in de methode ook zinnen in het leesboek en werkboek
staan, besteedt de leerkracht aandacht aan het lezen van zinnen.

Aandachtspunten
Het uiteindelijke doel van het lezen
Geef aan dat het lezen van zinnen en teksten het uiteindelijke doel is waar de
kinderen naar toe werken. Laat horen dat het lezen van een zin is iets anders
dan het lezen van losse woorden. Bij het lezen van een zin gaat het ook om de
intonatie. Kinderen moeten feeling krijgen voor het lezen van zinnen. De
leerkracht leest voor met de juiste intonatie en de leerlingen doen dit na.
Papegaaien is in deze fase niet erg.

Interventieprogramma Connect Vloeiend lezen
Connect Vloeiend lezen is een aanvullend programma voor zwakke lezers in
groep 3 en 4. In groep 3 kan het programma gebruikt worden vanaf februari.
Het programma richt zich op de verbetering van het vloeiend lezen. Het is
bedoeld voor leerlingen waarbij het lezen erg langzaam en spellend verloopt.
Als herhaald aanbieden op woordniveau leerlingen niet leidt tot verbetering van
de woordherkenning kan Connect Vloeiend lezen in gezet worden. Connect
Vloeiend lezen is beschreven door Smits en Braams (Smits, A. & Braams, T.
(2006). Dyslectische kinderen leren lezen. Amsterdam: Boom). De handleiding
van Connect Klanken en letters is beschikbaar via www.masterplandyslexie.nl.

Voorlezen
Voorlezen is belangrijk. Leerlingen horen hoe de leerkracht zinnen en teksten
leest. Daarnaast zien zien ze ook de leerkracht als voorbeeld van een goede
lezer en ervaren het plezier dat je door het lezen van teksten kunt beleven.
Voorlezen gebeurt dagelijks. In plaats van het lezen van hele boeken is het ook
mogelijk dagelijks een andere, korte tekst te lezen, waardoor leerlingen met veel
verschillende teksten in aanraking komen.
Opvoeren van het tempo bij het lezen van teksten
Besteed aandacht aan het opvoeren van het tempo bij het lezen van teksten. De
voor-koor-zelf werkwijze, waarbij teksten herhaald gelezen worden is een
goede werkwijze. Leerlingen ervaren dat door een tekst vaker te lezen het steeds
vlotter gaat. Het oefenen met wisselzinnen is ook een activiteit om het opvoeren
van het tempo te versnellen. Bijvoorbeeld:
De duif zit op een tak
De mus zit op een tak
De kat zit op een tak
De duif zit op een muur
De mus zit op een muur
De kat zit op een muur
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