


Lezen: putjes, lijntjes, buikjes

我們也向您的孩子請
求. 



Niet helemaal nieuw
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3 fases in ‘leren lezen’

• Aanvankelijk lezen

• Voortgezet technisch lezen

• Begrijpend lezen

→ Lopen in de praktijk door elkaar.



Thema 2 - ‘sport en spel’

1ste trimester

Thema   1: dit ben ik 4 weken

Thema   2: sport en spel 4 weken

Thema   3: op de boerderij 3 weken

Sinterklaas (facultatief) (verhaal + activiteiten)

Thema   4: sprookjes en verhalen 3 weken

2de trimester

Thema   5: feest en muziek 3 weken

Thema   6: samen met mijn vriendjes en vriendinnetjes 3 weken

Thema   7: naar de winkel 3 weken

3de trimester

Thema   8: dromen 3 weken

Thema   9: circus 3 weken

Thema 10: vakantie (reizen) (facultatief) 3 weken



Thema 2 - ‘sport en spel’

• Vanuit verhaal

• Vertelplaten



Thema 2 - ‘sport en spel’

1. Aanbrengen woordbeeld + beluisteren



Thema 2 - ‘sport en spel’

2. Inoefenen woordbeeld



Thema 2 - ‘sport en spel’

3. Ontsleutelen letters



Uit leeswerkschrift 2 – p.15



Spellingschrift p. 16



Leeswerkschrift 2 – p. 17



Leeswerkschrift 2 – p. 18



Leeswerkschrift 2 – p. 19



Handleiding 2 – kopieerblad 16



Leeswerkschrift 2 – p. 20



Leeswerkschrift

• 1 leeswerkschrift per thema
• Nauwgezette opvolging door leerkracht en ouder
• Motiverend en rustgevend
• Belangrijkste leerstof op de flappen (=leren leren)



Veel ondersteunend materiaal



Andere werkvormen: ieder op 
zijn/haar niveau 

• Peer-tutoring
• Niveaulezen
• Leesrondes
• Spelletjes
• Huiswerk lezen
• Computer
• Leeskaart
• Samenleesboekjes
• Leesuitdaging



Enkele tips

• Hardop lezen
• Kaartje onder de tekst leggen
• Zo weinig mogelijk afleiding
• Zelf bij gaan zitten, samen lezen
• Maximum 10 minuten
• Voorzeggen mag
• Vraagjes naar de inhoud toe: wat je leest is ook 
belangrijk
• Vraagjes naar de leefwereld van je kind



Wat kan je nu al doen?

• Voorlezen
• Samen rijmen: mondeling, mag nonsens zijn
• Woorden ‘lang’ zeggen
• Mondeling ‘plakken’ (binnen een verhaaltje): 

h-aak = … haa-k = …
h-aa-k=…

• Gesproken letters gebruiken:
z-aa-g ≠ zet-aa-gee (zetaagee)

• Zelf het voorbeeld geven: zelf lezen



Laatste tip







Methode ‘Karakter’



Methode ‘Karakter’

• D’Haese: mooie, vlotte, ‘ronde’ letters

• Aanbreng via een verhaal: motiverend voor de 
kinderen.

• Zelfde aanpak voor elke letter: eenduidig, 
minimum aan instructie nodig.



Voorbereidend schrijven

• Reeds in de kleuterschool. Wij zetten dit in het 
begin nog even door. 



Aandacht voor schrijfvoorwaarden

• Voortdurende aandacht voor schrijfvoorwaarden: 
pengreep, zithouding, bladligging, schrijfhouding.

• Speels en met liedjes.

• Zorg van collega’s.



Professor Odette en de letterkever



Volgorde aanbreng letters

• Op basis van gemeenschappelijke delen binnen de 
letter.



Letterschrift en eerste woorden



Verbindingen (woorden) en zinnen



Methode ‘Karakter’



Spelling

• Vanaf januari

• elke week zelfde opbouw:
overschrijven – inoefenen –

dictee – herhalen/verdiepen



Creatief schrijven


