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KADER | leesoffensief
Breng leescultuur tot stand

1. Leesplezier en leesmotivatie
2. Samenhangende leesaanpak
3. Rol van bibliotheken
4. Rijk leesaanbod
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KADER | curriculum
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KADER | curriculum
Bouwstenen

1. Rijke teksten / literaire competentie
2. Interactie / praten over teksten
3. Samenhang tussen teksten / context
4. Leesmotivatie
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http://www.leesmetloes.nl/
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KADER | doorgaande leeslijn
kernpunten

1. Leesmotivatie
2. 5 sleutelmomenten
3. Stimulerende leesomgeving
4. Rol bibliotheken
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KADER | begrijpend lezen
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THEORIE | Rijke taal
taalontwikkeling

1. in rijke contexten
2. met rijke teksten
3. vloeiend lezen
4. begrijpen
5. actief denken 

FOCUS
op begrip
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THEORIE | FOCUS op begrip

Bron: Rijke taal. Taaldidactiek voor het basisonderwijs / Erna 
van Koeven en Anneke Smits, 2020, p. 270

Rijke
teksten
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THEORIE | analyse non-fictie
Tekst 1 Tekst 2
Alinea geen duidelijke alineastructuur
Verband geen verband tussen zinnen
Verbindingswoorden geen verbindingswoorden
1 focus onduidelijke focus

Titel:
Onoverwinnelijk Waarom Kelvin het leger 

in wil
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THEORIE | analyse non-fictie
Vorm en schrijfstijl: 
(1) zakelijk – (2) mix zakelijk/verhalend –
(3) persoonlijk verhalend daarna stukje zakelijke info
Alineaopbouw: 
(1) Geen duidelijke focus – geen overgang naar volgende alinea
(2/3) 1 focus per alinea – verbinding met vorige alinea
Vakmanschap:
(1) Droge opsomming – (2/3) met gevoel, nodigt uit
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Bron: ‘Levenscyclus van een koe’ uit Koeien van Renee C. Rebman (p. 21)

TEKST 1

TRAINING RIJKE TEKSTEN |  Oefening 2 - De koe
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THEORIE | analyse non-fictie
Welke informatie blijft hangen?
Tekst 1: niet echt blijven hangen
Tekst 2: koekoeksgaten => door titel
Tekst 3: oude koeien krijgen een 2e leven

=> Verrassend element + verhalend 
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Bron: ‘Levenscyclus van een koe’ uit Koeien van Renee C. Rebman (p. 21)

TEKST 1

TRAINING RIJKE TEKSTEN |  Oefening 2 - De koe
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THEORIE | rijke tekst non-fictie
1. Biedt nieuw/ander perspectief, verrast

2. Elementaire verhaalstructuur (geen opsomming) / geen losse fragmenten

3. Niet AVI ingedeeld, rijke natuurlijke tekst met gevarieerde zinslengte

4. Causale verbanden, verwijs- en verbindingswoorden

5. Correcte alineaopbouw

6. Gevarieerde woordenschat met voldoende laagfrequente woorden

7. Actief taalgebruik en spreekt lezer direct aan

8. De Schrijver wil iets communiceren

9. Vakmanschap in schrijfstijl

10. Visuele elementen leiden niet af, maar ondersteunen de tekst
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THEORIE | analyse fictie
Fictie – makkelijke tekst
1. je leert geen nieuwe woorden
2. verbanden moet je zelf leggen
3. roept meer vragen op
4. opbouw vraagt veel van het 

werkgeheugen, zodat er geen ruimte 
is om na te denken over de inhoud
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THEORIE | rijke tekst fictie
1. Niet speciaal voor AVI geschreven, rijk natuurlijk taalgebruik 

met gevarieerde zinslengte
2. Alineaopbouw met causale verbanden tussen zinnen met 

verwijs- en verbindingswoorden
3. Gevarieerde woordenschat met voldoende laagfrequente 

woorden
4. Tekst waar je over door kunt praten en verdiepende vragen 

over kunt stellen
5. Bijzondere personages die een ontwikkeling doormaken

6. Complexiteit in structuur/opbouw/verhaallijn
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THEORIE | indeling fictie

1. Gemaksboeken

2. Lekker-lezen boeken 1. Recreatieve dimensie / 
eendimensionale serieboeken

3. Lekker-lezen-plus boeken 2. Explorerende dimensie / 
Kinderjury boeken

4. Boeken om in te verdwalen 3. Reflectieve dimensie / 
Griffeljury boeken
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THEORIE | FOCUS op begrip

Bron: Rijke taal. Taaldidactiek voor het basisonderwijs / Erna 
van Koeven en Anneke Smits, 2020, p. 270

Begrip => thema
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THEORIE | FOCUS op begrip
Multiperspectivistisch thema
• Verschillende perspectieven
• Brede oriëntatie mogelijk
• Op zoek naar begrippen en concepten
• Verschillende tekstsoorten
• Verrassende invalshoeken
• Motiverend boekenaanbod
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THEORIE | FOCUS op begrip

Bron: Rijke taal. Taaldidactiek voor het basisonderwijs / Erna 
van Koeven en Anneke Smits, 2020, p. 270

Praat over 
de teksten
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THEORIE | praat over boeken

Bron: Disrupting thinking / 
Kylene Beers & Robert E. Probst

Bron:http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/2020/01/foc
us-op-begrip-een-handleiding-in.html
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THEORIE | twee niveaus
DIRECT NIVEAU 
wie – wat - waar – wanneer

INDIRECT NIVEAU 
• diepere lagen
• verplaatsen personage
• verbanden met andere teksten
• betekenis

dieper 
tekstbegrip
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THEORIE | rol leesconsulent

Rol leesconsulent:
• Meedenken met project/thema
• Boekenpakket samenstellen
• Vragen bedenken bij voorleesboek

=> Tekst-Hoofd-Hart vragen
• Betekenisvolle verwerkingen

Voorbeeld:
Lesbrief met vragen `
over het boek van
Nederland Leest Junior
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THEORIE | betekenisvol
Compleet project (8 weken):
• Rijke teksten / voorleesboek Adres onbekend
• Betekenisvolle opdrachten bij 6 boeken
• Gedifferentieerd werken
• Vanuit verschillende perspectieven 
• Rol leesconsulent: 
• pakket samenstellen 
• introductieles geven
• begeleiding leerkracht

• Lesbrief bestellen: www.bibliotheekaandevliet.nl/leven-lang-
leren/Armoede-doorbreek-de-cirkel.html
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THEORIE | betekenisvol
Betekenisvol aan de slag met prentenboeken
• Met de lesbrieven Voorlezen met Verhaalbegrip
• Uitgewerkte voorleessessies
• Voorbeeldvragen op direct en indirect niveau

Te bestellen bij:
www.leesmetloes.nl/LESBRIEVEN/
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THEORIE | bronnenkennis
• www.jeugdbibliotheek.nl/ => leesboeken op onderwerp
• www.boekenzoeker.be/ => zoeken op thema / bekroningen
• https://leesbevorderingindeklas.nl/ => wereldoriëntatie / projecten
• http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/
• padlet met themaboeken:
• https://windesheimschool.padlet.org/erna_van_koeven/w9b3n0xruaxq
• Actualiteit bijhouden
• www.jaapleest.nl/
• http://mappalibri.be/
• www.degrotevriendelijkepodcast.nl/
• https://uitgelezen.be/
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