
Een ruimere blik op 
lezen met begrip



Taalcongres Hoera!Lezen september 2014
Fi lmpje met opvattingen / invalshoeken over 
begri jpend lezen door: 

Prof. Dr. Cor Aarnoutse (complexe klus)
Dr. Kees Vernooij (structuur / verbindingen)
Drs. René Berends (prakti jk)

OP ZOEK NAAR …



Leesmotivatie verhogen
Eigenaarschap / personal iseren
Samenwerken (naaste zone van ontwikkel ing)
Verbreden  / kennis opdoen / ict
Tekstst ructuur (focus op…)
Modelen
Woordenschat
Vragenbouwer/ Bloom
Mondel inge communicatie / feedback / mening
Hoge deelname / inbreng van de leerl ingen
Doel: snappen wat je leest

DE INGREDIËNTEN



INSPIRATIEBRONNEN



Twéé weten meer dan één!
Samenstel len leesmaatjes door:

- toewi jz ing (naaste zone van ontwikkel ing)
- spelvorm
- v raag het je leer l ingen
- groepje samenste l len met de leerkracht 

( inst ructiegroepje)

OPZET VAN TEXTREFLEX



SAMEN EEN TEKST KIEZEN
DE TEKSTENMARKT





Ki jken naar de tekst / scan hem 
(je leest hem nog niet)

Speur naar:

• kopjes
• alinea’s
• lettertype
• cursieve woorden
• foto’s , i l lustraties, grafieken, tabel len ed.
• auteur
• datum van publicatie
• l inks

VERKENNEN



Voorspel waar de tekst  over zou kunnen gaan 
Bespreek de indrukken met e lkaar

Z i jn er overeenkomsten / verschi l len tussen ju l l ie 
voorspel l ing?
Vraag elkaar om ophelder ing

Wat val t  er  op – wat verbaast je  – wat verwondert je?

Lees tens lotte de tekst  aandachtig door (n iet  hardop)
Als  je het nodig v indt  doe je het  gewoon nog een keer.
Was je voorspel l ing ju i st?

VOORSPELLEN



Verzamel meer info over je leestekst en 
breid je kennis uit
Gebruik hierbi j  computers 
Gebruik trefwoorden / kernwoorden 
en geef elkaar hiervoor t ips

Voor f i lmpjes kun je zoeken bi j  k lokhuis, beeldbank, 
You-Tube, wiki-kids, schoolpleinen, 
webquest,Telebl ik of…….vul de l i j st maar aan en 
geef het door

Maak krabbels / aantekeningen

UITBREIDEN









Zoek naar woorden / uitdrukkingen die JIJ graag 
wil  leren

Schri j f  ze op een woordkaart je met de betekenis 
zo kort mogeli jk aan de achterkant (synoniem)

Laat je kaartjes checken door je maatje

Laat het eventueel double checken door de 
Leerkracht

Verzamel ze en ga samen oefenen met 
de oefenkaart

WOORDENBANK









Genoeg voor vandaag……
Volgende keer meer

Je gaat dan de tekst modelen, uitpluizen 
en vragen bouwen

Tot slot volgt er een spannende afsluiting

Berg je spullen op en bewaar je krabbels

DE BREAK



Lees je krabbels van vor ige keer  door

Verdeel samen de tekst  zo eer l i jk  mogel i jk

Lees om beurten hardop en model  de tekst

Gebruik daarbi j  je informatie van het  u i tbreiden 
en de woordenbank, of wat je zel f  al  wis t  
van de vor ige keer

Je  mag het  opnemen (te lefoon?) en
je opname terug lu i steren

Vraag om feedback van je maat je 

Een mooi  f ragment om in je port fo l io
te plaatsen

MODELEN





FOCUS OP…..



Kies samen een opdracht uit de map “focus op”
Focus op iets anders dan de vorige keer
Kruip dieper in de tekst
Schri j f  het resultaat op van jul l ie speurtocht

relatie en verwijswoorden   
feiten en meningen / argumenten                                             
doel van de schr i jver
s ignaalwoorden
samenvatten / kopjes / kernzinnen
mindmap of andere s leutel
aanvul lende informatie

FOCUS OP



Bedenk minimaal 5 vragen met behulp van 
de vragenbouwer; maximaal 10

Varieer in opbouw

Daag elkaar uit!!!

Wissel van vragen en beantwoord ze

Bespreek daarna samen de 
antwoordmogelijkheden

VRAGEN BOUWEN







Geef een  reactie / reflex op de tekst

Bi jvoorbeeld in de vorm van een

-str ip                         rap
-leus of motto          f i lmpje / foto
-elf je                         tableau vivant
-pictogram              reclamespot
-interview                 poster
-rebus                      l ied 
-debat  advertentie
-Talkshow woordzoeker
of anders…

DE REFLEX







Beoordeel de tekst en geef argumenten
Geef het aan in een 10-puntschaal

Hoe v ind je dat je met deze tekst aan de slag 
bent geweest en heb je nieuwe kennis ontdekt?
Geef het aan in een andere10-puntschaal

Geef ook aan welk onderdeel je anders / beter 
gaat aanpakken bi j  de volgende textreflex

Geef je maatje feedback

BEOORDELEN



Lever je werkblad in en doe kort verslag van 
je leeservaring aan de leerkracht

Je kri jgt het snel retour

Bereid je dan voor op een korte presentatie 
van deze les, bij  de volgende Textreflex

De nadruk zal l iggen bij  de reflex en bij  
het uitwisselen van tips

AFSLUITEN




