Inspiratiekaart Begrijpend lezen
Algemene tips
Wil je aan de slag met begrijpend lezen? Houd dan de volgende tips in
gedachten:






Sluit zoveel mogelijk aan de bij de interesses en de leefwereld van jouw pupil. Dus wordt hij
of zij blij van games, vlogs of voetbal? Zoek online op dit trefwoord + ‘begrijpend lezen’.
Vind je het fijner om met fysiek materiaal aan de slag te gaan? Maak dan gebruik van
Kidsweek of van een ander tijdschrift voor kinderen (bv National Geographic Junior). Deze
zijn te leen bij de bibliotheek. Laat je pupil zelf kiezen welk artikel jullie gaan lezen.
Maak bij het lezen van een tekst gebruik van de volgende vier leesstrategieën (de vier V’s):
Vooraf:
- Voorspellen: na het lezen van de titel, tussenkopjes en de eerste paar zinnen: waar
zal de tekst over gaan?
- Voorkennis gebruiken: wat weet je al over dit onderwerp? Heb jij wel eens…? Of ken
je iemand die…?
Tijdens:
- Visualiseren: vertel wat je voor je ziet na het lezen van een zin of korte alinea.
Tijdens en achteraf:
- Vragen stellen: wat/wie is…? Waar is…? Waarom is het belangrijk dat…? Wat is het
verschil tussen… en…? Hoe komt het dat…?
Een tekst goed begrijpen is lastig als je (te) veel woorden niet kent. Besteed daarom ook
altijd aandacht aan de onbekende woorden in de tekst. Hoe je dat kunt doen? Bekijk de
Inspiratiekaart Woordenschat!

[hier een foto]

Boekentips
Check bij de leerkracht van je pupil welke ‘begrijpend lezen methode’ zij op school gebruiken:
Nieuwsbegrip, Junior Einstein, Estafette of nog iets anders? Je kunt er voor kiezen om samen een
aantal teksten uit deze boeken te behandelen.
De volgende titels zijn in ieder geval te leen bij de bibliotheek:
 Begrijpend lezen oefenboek van Junior Einstein. Er zijn verschillende delen voor groep 5,
groep 6 en voor groep 7 en 8
 Begrijpend lezen kun je leren
 Estafette Muziek en Estafette Gezondheid voor kinderen van 8 en 9 jaar

Handige websites
www.junioreinstein.nl
Op deze website kan jouw pupil (alleen én samen met jou) oefenen met onder andere begrijpend
lezen en spellen. De oefeningen, instructiefilmpjes en spelletjes sluiten goed aan bij de lessen op
school. Junior Einstein is gratis als je lid bent van de bibliotheek.
www.wijzeroverdebasisschool.nl
Hier vind je werkbladen, instructiefilmpjes, achtergrondinfo en tips per groep over de volgende
onderwerpen: woordenschat, begrijpend lezen en spelling.

www.juf-milou.nl
Klik op de groep van jouw pupil. Klik vervolgens op ‘Begrijpend lezen’. Per groep vind je tientallen
leesteksten met bijbehorende vragen.

