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Taal- en leesbevordering

Taalleesonderwijs - Leesbevordering

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.
												
* Bij deze kwaliteitskaart behoort ook een handreiking.
Leesplezier als doel
Basisscholen stellen zich tot doel leerlingen te helpen een goede leesgewoonte en een goede leesvaardigheid te ontwikkelen. Kerndoel 9 van het basisonderwijs
stelt dat leerlingen “plezier moeten krijgen in het lezen van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten”.
Tijd voor leesbevordering
Wil je het “leesplezierdoel” bereiken dan moet je er tijd voor vrij maken. Het advies is in iedere groep 45 tot 60 minuten per week hieraan te besteden. Op jaarbasis
zou dit 40 uur kunnen zijn. Hieronder valt onder meer: vrij lezen (stillezen), Kinderboekenweekactiviteiten, voorleeswedstrijden, Kinderjury enzovoort. Sommige
methodes voor voortgezet technisch lezen of voor begrijpend lezen bevatten lessen die met name bedoeld zijn voor leesbevordering. Wie die lessen geeft voldoet,
qua tijd, aan het advies.
Leerkracht als model en bemiddelaar
Leerlingen ervaren plezier in het lezen wanneer ze een tekst lezen die bij hen past. De leerkracht kan een model zijn van een persoon die plezier beleeft aan het
lezen en daardoor de leerlingen laat zien dat lezen de moeite waard en leuk is. Dit motiveert kinderen ook te gaan lezen. Veel kinderen vinden het lastig een keuze
te maken uit het leesaanbod. De leerkracht heeft daarbij de rol van bemiddelaar die kinderen helpt bij het vinden van teksten die voor hen boeiend zijn. De leerkracht
speelt een rol bij het selecteren, het lezen en het reageren.
Het boekenaanbod
Investeren in en goed onderhouden van leesmateriaal is een voorwaarde voor een stimulerende lees- omgeving. Bij de selectie van boeken voor de boekencollectie
is het van belang afgewogen keuzes te maken.
Een gevarieerd aanbod naar soorten boeken
• Prentenboeken
• Versjes en poëzie
• Voorleesboeken
• Boeken om te leren lezen
• Vrijleesboeken
• Informatieve boeken
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Een ruim aanbod: indicatie voor de gewenste collectieomvang op school
•
•
•
•

Prentenboeken en voorleesbundels voor groep 1 en 2: drie boeken per leerling
Leesboekjes voor beginnende lezers: vijf boeken per leerling
Vrijleesboeken voor groep 4 tot en met 8: vijf boeken per leerling
Informatieve media voor groep 1 tot en met 8: voor een gemiddelde school (250-300 leerlingen)
gewenste collectie 500 boeken (vuistregel: drie brochures/mini-informatieboekjes = een cd-rom = een boek)

Een gevarieerd aanbod naar moeilijkheidgraad
•
•
•

Recreatieveboeken(onderandereserieboeken):wegleesverhalen,eenvoudigtaalgebruik,lineaire opbouw
Kinderjuryboeken: vlot leesbaar, vaak realistische verhalen met identificatiemogelijkheden
Griffelboeken: literaire benadering, minder makkelijk toegankelijk door compositie, stijl en taalgebruik

Verhouding in de gewenste collectie:
• Scholen met een laag leesniveau: 25 procent recreatieve boeken, 60 procent kinderjuryboeken, 15 procent griffelboeken
• Scholen met een gemiddeld leesniveau: 20 procent recreatieve boeken, 60 procent kinderjury boeken, 20 procent griffelboeken
• Scholen met een hoog leesniveau: 10 procent recreatieve boeken, 60 procent kinderjuryboeken, 30 procent griffelboeken
In aanvulling hierop zijn aanwezig voor de moeilijk lezende kinderen:
• Makkelijk lezen boeken
• Meeleesboeken met auditieve ondersteuning
• Luisterboeken
Een gevarieerd aanbod naar genre
•
•
•
•
•

Realisme: hier-en-nu verhalen, historische verhalen, oorlogsverhalen, verhalen over andere culturen, detectiveverhalen
Fantasie: sprookjes, fantasieverhalen, griezelverhalen, sciencefiction, dierenverhalen
Woord en beeld: prentenboeken, stripverhalen
Informatieve bronnen: informatieboeken, tijdschriften, brochures, mini-informatieboekjes, doeboeken, cd-roms
Poëzie

Openbare bibliotheek
Met de openbare bibliotheek is het mogelijk afspraken te maken over aanvulling van de collectie. Bibliotheken lenen voor langere tijd themacollecties en projectcollecties uit. Scholen kunnen zo het boekenaanbod rond een bepaald onderwerp tijdelijk aanvullen. De bibliotheek kan leerkrachten ook met advies, materiaal en
praktische ondersteuning helpen boeken in de klas te brengen. De kwaliteitskaart Kunst van lezen beschrijft hoe school en bibliotheek samen kunnen werken.
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Kinderen helpen kiezen
Om leerlingen die moeilijk tot een keuze van boeken komen te helpen, is het goed de interesse van kinderen
Kinderen in
helpen
kiezen
kaart
te brengen.
Om leerlingen die moeilijk tot een keuze van boeken komen te helpen, is het goed de interesse van kinderen in kaart te brengen.

Checklist om een beeld te krijgen van leesvoorkeuren van de leerlingen in de groep

Naam:
○ Leest niet
○ Leest vooral fictie:

○
○
○
○
○
○

○ Leest vooral non-fictie:

○ informatieve verhalende boeken
○ informatieve boeken met informatie in tekst en beeld
○ informatieve boeken met informatie in tekst en beeld en doeactiviteiten

stripverhalen
recreatieve boeken/serieboeken
kinderjuryboeken – vooral realistische verhalen
kinderjuryboeken – vooral fantasieverhalen
griffeljuryboeken
verhalende boeken met veel informatie

○ doe-boeken (bijvoorbeeld kookboeken, knutselboeken, computerboeken)
Hobby’s en interesses:

Reageren
Reageren
Door te praten
over boeken die ze gelezen hebben gaan kinderen aandachtiger en kritischer lezen en leren ze nauwkeuriger uitdrukken wat ze denken, voelen en
ervaren. Richtlijn
kwartier
per week
te besteden
het praten
over boeken
leerlingen.aandachtiger en kritischer lezen en leren
Door isteeen
praten
over
boeken
die zeaan
gelezen
hebben
gaanmet
kinderen

ze nauwkeuriger uitdrukken wat ze denken, voelen en ervaren. Richtlijn is een kwartier per week te besteden
De leerkracht
hetpraten
gesprek over
op gang
brengen,met
verdiepen
en verruimen. Basisvragen die de leerkracht aan leerlingen kan stellen over gelezen boeken:
aankan
het
boeken
leerlingen.
• Wat vond je leuk, mooi of goed aan dit boek?
• Wat vond je niet leuk?
De leerkracht kan het gesprek op gang brengen, verdiepen en verruimen. Basisvragen die de leerkracht
• Wat was er moeilijk of onduidelijk?

aan leerlingen kan stellen over gelezen boeken:
○ Wat vond je leuk, mooi of goed aan dit boek?
○ Wat vond je niet leuk?
○ Wat was er moeilijk of onduidelijk?
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Checklist
Checklist voor de leerkracht als model en bemiddelaar:
O De leerkracht leest zelf en laat zien dat zij plezier heeft in lezen.
O De leerkracht is op de hoogte van het actuele boekenaanbod voor de leerlingen van haar groep.
O Tijdens het vrij lezen leest de leerkracht (en kijkt geen schriften na) of praat met leerlingen over boeken.
Checklist voor het leesaanbod:
O De leerkracht zorgt voor een gevarieerde verzameling leesmaterialen in de groep.
O In de groep zijn verschillende soorten boeken en teksten aanwezig: prentenboeken, versjes en poëzie, voorleesboeken, vrijleesboeken, informatieve boeken,
tijdschriften, strips.
O In de groep zijn boeken van verschillende moeilijkheidsgraad aanwezig: serieboeken, kinderjuryboeken, griffelboeken, makkelijk lezen boeken, dunne en dikke
boeken.
O In de groep zijn boeken van verschillende genres aanwezig: realistische boeken, fantasieboeken, woorden beeldboeken, informatieve bronnen. O Aanvullingen
van leesmaterialen vinden plaats in overleg met de leerlingen.
Checklist voor de leerkracht die leerlingen helpt bij het kiezen van boeken:
O De leerkracht leest voor. O De leerkracht introduceert boeken en geeft leerlingen leestips.
O De leerkracht geeft leerlingen gelegenheid boeken te introduceren en elkaar leestips te geven.
O Boeken en leesmaterialen zijn op een aantrekkelijke manier in het lokaal uitgestald.
O De leerkracht maakt leesmandjes met verschillende genres boeken.
O De leerkracht geeft kinderen gelegenheid in het boekenaanbod te snuffelen.
O De leerkracht vormt zich een beeld van de leesvoorkeuren en interesses van de leerlingen.
O De leerkracht ondersteunt leerlingen bij het kiezen van boeken.
Checklist voor de leestijd:
O 15 minuten per dag (in de hogere groepen kan dit nog meer zijn).
O Elke leerling heeft bij de start van de leestijd voldoende leesmateriaal om de tijd lezend mee door te brengen.
O In de leestijd wordt gelezen: de tijd voor kiezen en ruilen van boeken hoort niet in de leestijd.
O De leerkracht zorgt voor een rustige leesomgeving. O Als er ruimte is, richt de leerkracht in het lokaal een gezellige leeshoek in.
Checklist voor praten over en verwerken van gelezen boeken:
O De leerkracht praat met kinderen over verhalen die ze heeft voorgelezen.
O De leerkracht praat met kinderen over boeken die ze met plezier hebben gelezen.
O De leerkracht geeft de gelegenheid tot vrije schrijfactiviteiten en koppelt het lezen aan functionele schrijfopdrachten.
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De kwaliteitskaart Leesbevordering van Joop Stoeldraijer (Edux Onderwijsadvies) en Mariët Förrer (CPS Onderwijsontwikkeling en advies) is een uitgave van
School aan Zet voor de implementatiekoffer van site www.schoolaanzet.nl en www.taalpilots.nl. De kwaliteitskaart is een verkorte uitgave van de handreiking Leesbevordering. School aan Zet draagt zorg voor de uitvoering van de Kwaliteitsagenda PO Scholen voor morgen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de PO Raad. Meer informatie: Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl.
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