
Het lezen… 
op basisschool De Driemaster in 

samenwerking met SLO 



“ Zeg maar dat het afgeschaft moet worden.” 

“ Dan wordt het helemaal saai”  

VERANDERING  



Hoe zag ons leesonderwijs er dan uit? 

�  Leerkrachten volgden trouw de methode: methode leek wel het doel 

�  De kinderen werden warm gemaakt voor een onderwerp: 

 - weinig relatie met de inhoud van de tekst  

 - de kinderen hadden niet in de gaten dat het was bedoeld om het         

              lezen makkelijker te maken; 

�  Er moesten vragen van te voren gemaakt worden 

�  Teksten werden bij toerbeurt hardop voorgelezen 

�  Na het lezen: Maak nu de vragen! 

�  Nabespreken van de vragen i.p.v. wat heb je geleerd? 

�  Leerkrachten die zeiden: ‘ Ik geef  geen begrijpend lezen.’  



Redenen voor verandering 

�  Geringe motivatie en betrokkenheid van de kinderen 

�  Ook leerkrachten gaven aan begrijpend lezen saai 
te vinden 

�  Tegenvallende resultaten  

�  Leerkrachten misten kennis 



Wat hebben we gedaan? 
�  Het team heeft een enquête ingevuld 

-  Inhoud leesonderwijs 
-  De wijze van werken en hoe ze dat eigenlijk graag zouden 

willen 
-  Samenwerken aan inhoudelijke kwaliteit 

�  Drie speerpunten: 

1. Doorgaande lijnen bij het leesonderwijs 

2. Vergroten van de deskundigheid van het team m.b.t. 
de inhoud en de didaktiek van het leesonderwijs 

3. Vergroten van de motivatie bij de leerlingen m.b.t. het 
lezen  

 



�  Er is een taalwerkgroep gevormd 

�  Leden van de taalwerkgroep zijn gefilmd 

�  De taalwerkgroep en externe taalspecialisten van 
SLO (Anita Oosterloo en Harry Paus) zijn 
bijeengekomen 

�  De filmpjes zijn bekeken:  

‘Wat zijn we veel aan het woord!’                                 
‘Wat doen we de kinderen aan?’  

�  Conclusie: rol van de leerkracht moest veranderen 

 



In diezelfde bijeenkomst… 

Curriculair spinnenweb (Van den Akker 2003) 



Leerkrachten en leerlingen krijgen 
een actieve rol in het proces 

 
 



Leerkrachten 
Ø Filmpjes, brieven en interviews van leerlingen zijn 

bekeken: “ Gouden Regels” 

Ø Klassenbezoeken a.d.h.v. de “Gouden Regels” 

 

 



Leerkrachten 

Ø Leesdoel en lesdoel 

Ø De groepen 1 en 2 worden meegenomen in het 
proces 

Ø Oriëntatie op het referentiekader taal en de 
leerstoflijnen lezen 

Ø  Inventariseren van taken, tekstkenmerken en de 
kenmerken van de taakuitvoering per leerkracht 
(Wat doe je al en wat niet?) 



Leerkrachten 

Ø Allerlei leesmateriaal wordt de school binnen 
gehaald, meer aanbod van gevarieerde teksten 

Ø Cursus coöperatieve werkvormen  

Ø Samenhang tussen alle vakken 

 



Leerlingen 
Ø Leerlingen schrijven brieven 

 



Leerlingen 
Ø Leerlingen worden geïnterviewd 

Ø Leerlingen houden gebruik van de regels in de gaten 

Ø Leerlingen als ontwerpers: de boekenhoek in groep 
5/6 

 



Leerlingen 

Ø Leerlingen als onderzoekers; onderzoek naar lezen/
voorlezen thuis (groep 4) en onderzoek naar 
‘Wanneer lezen we nu eigenlijk?’ (groep 8) 





Het begon in 2009… 

Inmiddels is het 2015 

Verandering verdient de tijd! 

 



Hoe houden we het vast? 
�  Borgen en monitoren 

�  Klassenbezoeken afleggen 

�  Klassenconsultaties organiseren 

�  Het leesonderwijs op de agenda blijven zetten 

�  Nieuwe leerkrachten begeleiden en ondersteunen 

�  Externe betrokkenen 2 keer per jaar (Anita en Harry) 

�  Op de hoogte blijven van vernieuwingen 

�  Rol van de taalcoördinator 



Successen 

•  Er is een doorgaande lijn in het leesonderwijs 
 
•  De leerkrachten zijn deskundiger geworden 
 
•  De motivatie van de kinderen is vergroot 

•  Kinderen denken mee in het leesonderwijs, ze zijn 
ontwikkelaars en onderzoekers 

 
•  Citoresultaten zijn verbeterd 
 
 
 



De grootste kracht van het 
proces 

De gezamenlijke samenwerking met het team, de 
taalwerkgroep en de externe taalspecialisten en 
de inbreng van de leerlingen: 
 
Ø  Gezamenlijk gereflecteerd (wat ging er mis, waar zaten de 

problemen?) 
 
Ø  Gezamenlijk oplossingen bedacht  


