
Leeskriebels en krabbels 



Even voorstellen 



Aanleiding onderzoek 

´  Resultaten op gebied van lezen 

´ Leestempo 

´ Leesstrategieën 

´  Resultaten andere vakgebieden 

´ Doel: resultaten verbeteren 

´ Voortgezet technisch lezen 

´ Groep 4 en 5 



Vooronderzoek 

´  Literatuuronderzoek 

´  Wat is technisch lezen en hoe komt deze vaardigheid tot stand? 

´  Wat zijn effectieve interventies bij technisch lezen? 

´  Wat zijn oorzaken van leesproblemen? 

 

´  Behoefteonderzoek 

´ Leerkrachten en leerlingen (middenbouw) 

´ Huidige leesonderwijs 

´ Effectieve didactische interventies 

´ Wensen/behoeften 

 

 



Product: Leeskriebels en krabbels 



Leeskriebels en krabbels 

 



Circuit matig werken 

´ Vijftien effectieve werkvormen 

´ Nieuwsgierig zijn, intrinsieke motivatie 

´  Eigenaarschap van kinderen 

´  Betekenisvol leren 

´ Afwisseling in de werkvormen 

´  Zelfstandige manier van werken 

´  Samenwerken en individueel 

´ Doelen stellen 



Verdeling van de werkvormen 
´ Vijftien verschillende werkvormen 

´ Lezen van woorden 

´ Lezen van teksten 

´ Voorlezen 

 

´  Individueel / interactief 

´  Leestempo / leesstrategie  

 

´ Drie verschillende niveaus 

´ 1 ster (E3/M4) 

´ 2 sterren (E4/M5) 

´ 3 sterren (E5/M6) 
 



De werkvormen 
Invalshoek	 Werkvorm	 Criteria	

Lezen van woorden	 Wedstrijdje met jezelf 	 Individueel, leestempo	

Woordentrainer	 Individueel, leestempo	

Kolom lezen 	 Interactief, leesstrategie	

Memory	 Interactief, leesstrategie	

Flitsen met woordkaartjes	 Interactief, leestempo	

Lezen van teksten	 Memory: puzzelen	 Individueel, leesstrategie	

Skimmen	 Individueel, leesstrategie	

Dobbelen 	 Interactief, leestempo	

Om de beurt tot de punt	 Interactief, leestempo	

Stillezen	 Individueel, leestempo	

Voorlezen	 Voorlezen aan mijn knuffel	 Individueel, leestempo	

Voorlezen aan je maatje	 Interactief, leestempo & leesstrategie	
Voorlezen bij de kleuters 	 Interactief, leestempo & leesstrategie	
Voorlezen in de voorleesstoel	 Interactief, leestempo & leesstrategie	
Theaterlezen	 Interactief, leestempo	



De materialen 

´  Instructiekaarten (blauw/groen/geel) 

´ Registratieformulieren  
´ Plannen/doelen/registreren 

´ Woordenkaarten 

´ Kolomkaarten 

´ Tekstkaarten 

´ Flitskaarten 

´ Memory 

´ Puzzelkaarten 



Verder nog… 

´  Leeskist boeken (dubbele boeken) 

´ Verschillende soorten boeken (leesboeken, prentenboeken, 
theaterboeken) 

´  Timer, dobbelstenen, zandloper 

´  Knuffels, tablet/laptop  

´ Voorleesstoel 

´ Verschillende werkplekken 



Werken vanuit doelen 

´ Eigenaarschap van kinderen 

 

´ Beginscore – tussenscore – eindscore 

´ Periode van 4 weken 

´ Per week een doel stellen 

´ Schoolse doelen en eigen doelen 



Overdraagbaarheid 

´ Groep 4 en 5 (eventueel groep 3 en 6) 

´ Daltononderwijs 

´ Rol van de leerkracht 

´ Leeromgeving 



Vragen? 



´ Jobke Rozema 

´ O.d.b.s. de Holterenk 

´ j.rozema@holterenk.nl 

Contact 



Effectevaluatie 

´  Leestempo 

´ DMT kaart 3 

´ Voor-, tussen- en nameting 

´  Leesstrategieën 

´ Nieuwsbegrip strategietoets 

´ Voor- en nameting 



Gemeten effect 

´ Leestempo 

´ Groep 4: groei van 44,7% 

´ Groep 5: groei van 14,5% 

´ Groep 4: effectgrootte van d=0,63 

´ Groep 5: effectgrootte van d=0,29 

´ Totale effectgrootte van d=0,38 



Gemeten effect 

´ Leesstrategieën 

´ Niveau AA: groei van -0,5% (d=-0,08) 

´  Groei: vragen stellen, verwijswoorden, ophelderen onduidelijkheden 

´  Achteruitgang: voorspellen en samenvatten  

´ Niveau A: groei van 29,5% (d=0,93) 

´  Groei: samenvatten, verwijswoorden, vragen stellen, ophelderen 
onduidelijkheden 

´ Achteruitgang: voorspellen 

´ Totale effectgrootte van d=0,37 



Betrouwbaarheid & validiteit 

´ Afnameomstandigheden 

´ Opvallende resultaten 

´ Gevalideerde onderzoeksinstrumenten 

´ Ontbreken controlegroep 

´ Kleinschalige opzet 

´ Korte interventieperiode 


