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Aanvankelijk technisch lezen

Overzicht - Effectief aanvankelijk lezen in
groep 3

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.

Didactische uitgangspunten
• Voordoen – samendoen – zelf doen: het principe van de geleidelijke
overgang van sturing door de leerkracht naar sturing door de leerlingen.
• Eerst correct, dan vlot, zowel bij het leren van de letters als het lezen van
woorden.
• Naast het oefenen met de nieuwe letter, ook de eerder aangeboden letters
blijven herhalen.
• Veel aandacht voor het automatiseren van letters en het lezen van woorden.
• Zo snel mogelijk het accent op het lezen van nieuwe klankzuivere
éénlettergrepige woorden met de aangeleerde letters.
• Geef prioriteit aan activiteiten en oefeningen waarbij kinderen daadwerkelijk
lezen.

INTERVENTIEPERIODE 1
Startschooljaar - oktober
Effectief aanvankelijk lezen in groep 3.
Doelen:
• Fonemisch bewustzijn: synthese, analyse, manipuleren met klanken.
• Geautomatiseerde letterkennis (100 % goed) van de aangeboden letters.
• Lezen van nieuwe klankzuivere mkm-woorden lezen met de aangeboden
letters.

Interventies voor risicoleerlingen
Algemeen:
• Risicoleerlingen hebben meer tijd met de leerkracht nodig, deze tijd wordt
besteed aan verlengde instructie en begeleide oefening.
• Voor risicoleerlingen is het belangrijk met name aandacht te besteden aan
het automatiseren van het leesproces.
• Voor de risicoleerlingen wordt gebruik gemaakt van de materialen van de
methode om cognitieve verwarring te voorkomen.
• Voor de risicoleerlingen worden dezelfde didactische uitgangspunten
gehanteerd als in de grote groep.

Centraal in deze periode:
• Fonemisch bewustzijn: synthese, analyse, manipuleren met klanken.
• Letterkennis: systematisch aanleren van letters en het automatiseren van de
aangeboden letters
• Elementaire leeshandeling (decoderen): lezen van klankzuivere
éénlettergrepige woorden (km, mk, mkm).
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INTERVENTIEPERIODE 3
Januari/feburari – Maart/april

Interventies op klank-letterniveau:
• Dagelijks vijf minuten extra besteden aan de letterkennis met behulp van de
letterlijn en gevarieerde werkvormen: letterkaartjes, lettergroeiboek,
lettermuur, letterspelletjes, flitsen
• Letters aanbieden via meerdere zintuiglijke kanalen en in een betekenisvolle
context.
• Geheugensteuntjes voor lastige letters • Interventieprogramma ‘Connect
Klanken en Letters’

Effectief aanvankelijk lezen in groep 3.
Doelen
• Leerlingen hebben een volledig geautomatiseerde letterkennis en kunnen
alle letters vlot benoemen.
• Vlot en correct lezen van eenlettergrepige woorden: ook woorden met
letterclusters vooraan en achteraan.

Interventies op woordniveau:
• Accent op het lezen van nieuwe woorden
• Onderhouden van de geleerde letters/woorden door het lezen van
woordrijen
• Automatiseren door herhaald lezen

Centraal in deze periode
• Aandacht voor woorden met meer dan één medeklinker vooraan of
achteraan.
• Aandacht voor het lezen van teksten.

Toetsing aan het eind van deze periode: herfstsignalering (oktober)
De herfstsignalering is een methodegebonden toetsing met de volgende
onderdelen:
• Grafementoets
• Fonemendictee
• Woorden lezen
• Tekst lezen

Effectief aanvankelijk lezen in groep 3.

Didactische uitgangspunten
• Besteed aandacht aan het onderhouden van de mkm-niveau door te blijven
oefenen met het lezen van de mkm-woorden.
• Herhalen en oefenen is belangrijk. De frequentie van het oefening is
belangrijker dan de duur. Het is beter wanneer kinderen 3 x 10 minuten
oefenen, dan 1 keer 30 minuten.
• Aandacht voor leestempo: snelheid van de woordherkenning is heel
belangrijk.
• Motiverend herhalen is een kunst. Materialen (bijvoorbeeld werkbladen) uit
de methode zijn geschikt om herhaald mee te lezen.
• Voor het lezen van teksten is een ruim aanbod van goede boekjes en
leesteksten een voorwaarde.

Doelen
• Fonemisch bewustzijn: synthese, analyse, manipuleren met klanken
• Geautomatiseerde letterkennis (100 % goed) van alle letters
• Lezen van nieuwe klankzuivere mkm-woorden lezen met alle letters.
• Beheersing AVI-1 / AVI-M3

Interventies voor risicoleerlingen
Algemeen: zie interventieperiode1
• Nog niet voldoende correct en/of vlot beheerste letters blijven oefenen
totdat ze beheerst worden, niet als geïsoleerde letter, maar in woorden.
• Automatiseren door herhaald lezen.

Centraal in deze periode
• Fonemisch bewustzijn: synthese, analyse, manipuleren met klanken.
• Letterkennis: systematisch aanleren van letters en het automatiseren van de
aangeboden letters.
• Elementaire leeshandeling (decoderen): lezen van klankzuivere
éénlettergrepige woorden (km, mk, mkm).

Toetsing aan het eind van deze periode: lentesignalering (maart/april)
• Leerlingen die AVI M3 bij de wintersignalering beheerst gescoord hebben,
worden nu getoetst met AVI E3 kaart B
• Leerlingen die AVI M3 bij de wintersignalering niet beheerst gescoord
hebben, worden nu getoetst met AVI M3 kaart B.
• Leerlingen die niet beheerst op AVI M3 kaart B, worden verder getoetst met
DMT 1C en 2C. Voor dit moment is er echter geen normering. Het gaat hier
om een evaluatief moment om vooruitgang op woordniveau te kunnen
constateren. Op basis van de ruwe scores op de DMT kunnen we leerlingen
vergelijken met hun eigen prestaties t.o.v. de wintersignalering.

INTERVENTIEPERIODE 2
Oktober – Januari /februari

Didactische uitgangspunten
Zie interventieperiode 1
Interventies voor risicoleerlingen
Zie interventieperiode 1
Toetsing aan het eind van deze periode: wintersignalering (januari/februari)
De wintersignalering wordt afgenomen wanneer alle letters zijn aangeboden.
• Grafementoets van de DMT
• DMT kaart 1A en 2A
• AVI M3 kaart A
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INTERVENTIEPERIODE 4
Eind maart – Juni (eindsignalering)

o In deze periode veel tijd en aandacht voor het lezen van teksten. De
vaardigheid in het tekst lezen in groep 3 is de belangrijkste voorspeller
voor het leessucces daarna. Een ruim aanbod van goede boekjes en
leesteksten is hiervoor een voorwaarde.
o Geschikte leesvormen zijn: meelezen, duolezen, tutorlezen en stillezen.
Deze leesvormen zijn beschreven in: Smits, A. & Braam, T. (2006).
Dyslectische kinderen leren lezen. Amsterdam: Boom
o In aanvulling op de technische leesinstructie is aandacht voor
leesmotivatie en leesplezier bijzonder belangrijk.

Effectief aanvankelijk lezen in groep 3.
Doelen
• Correct en vlot lezen van teksten met:
o Eenlettergrepige woorden, ook woorden met letterclusters (2 en 3 letters)
voor- en achteraan en woorden met spellingpatronen (ng, nk, cht,
enzovoort).
o Tweelettergrepige woorden
• Beheersing AVI 2 / AVI E3

Interventies voor de risicoleerlingen
Algemeen: zie interventieperiode 1
• 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 AVI-E3 / AVI-2 instructie- niveau, ook als ze
AVI-M3/ AVI-1 nog niet beheersen.
• Leg voor de risicoleerlingen het accent leggen op het oefenen van de
woorden met letterslusters vooraan en achteraan, zoals worst en stroop.
Het oefenen van deze woorden is belangrijker dan het oefenen van
meerlettergrepige woorden.

Centraal in deze periode
• Aandacht voor langere woorden.
• Aandacht voor het lezen van teksten: vlot en vloeiend
Didactische uitgangspunten
• Het van groot belang om dagelijks door te blijven oefenen met het lezen
van eerder aangeboden woordtypen.
• Motiverend herhalen en oefenen is belangrijk. De frequentie van het
oefening is belangrijker dan de duur.
• Besteed aandacht voor het leestempo, maak gebruik van een zandloper of
stopwatch.

Toetsing aan het eind van deze periode: eindsignalering (juni)
• Eindsignalering AVI E3, kaart A
• DMT 1B, 2B, 3B
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