
Lezen… Denken… Begrijpen

Begrijpend lezen op de Valentijnschool



De pikkel en de wob

Een wob mufte zijn frinse fruin. 
Een pikkel beunde snerp in de fruin van de 
wob. 
“Groes mijn bale fruin”,loeg de wob biest. 
“Mien fruin is frins”. 
“Proest bedaan”, makkelde de pikkel. 
“Mart jij benedel geen lijpjes?” 
“Ik mart geen rotse pikkels”, slukte de wob
biester. 

Vragen (met hele zinnen beantwoorden)

1. Wat mufte de wob? 

2. Hoe beunde de pikkel in de fruin van de wob? 

3. Wat is de fruin? 

4. Wat makkelde de pikkel?



Wat is begrijpend lezen?

• Begrijpend lezen is het vermogen geschreven teksten te begrijpen, te lezen 
met begrip.

• Het is een doelgericht denkproces.

• 3 belangrijke elementen: de lezer, de tekst en het doel waarmee de lezer de 
tekst leest.



De lezer

• Kennis van de wereld

• Woordenschat

• Kennis van taal, opgedaan 
door veel luisteren en lezen



De tekst



Het leesdoel

Doelen stellen ondersteunt 
effectief leren



Lezen met begrip en kennis van de wereld zijn 
nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar

Kennis van de wereld en woordenschat zijn nodig voor begrijpend lezen

Begrijpend lezen leidt tot een toename van kennis en woordenschat



Lezen met begrip

Kennis en woordenschat

• Van taal

• Van de wereld

Sturing van het leesproces

• Leesdoel

• Tekstsoort

• Kennis ophalen

• Actief lezen met leesstrategieën

• Controle: begrijp ik nog wat ik 
lees?

• Gebruik herstelstrategieën

• Controle leesdoel



Leesstrategieën

• Voorspellen

• Vragen stellen

• Visualiseren

• Verbinden

• Samenvatten

• Afleiden

Herstelstrategieën

• Langzamer lezen

• Aandachtiger lezen

• Hardop lezen

• Een stukje opnieuw lezen

• Een stukje verder lezen

• Naar de illustratie kijken

• Hulp vragen



Groep 1 en 2

• Kennis van taal: voorlezen om begrijpend luisteren te oefenen

• Kennis van de wereld: Thematisch werken stimuleert de ontwikkeling van 

kennis en woordenschat

• Het leesproces leren sturen en gebruik van leesstrategieën: tijdens 

begrijpend luisteren 



Groep 3

• Kennis van taal: verschillende tekstsoorten voorlezen

• Kennis van de wereld: thematisch werken 

• Sturing van het leesproces: vooral tijdens begrijpend luisteren

• Verder heel veel aandacht voor technisch lezen



Groep 4

• Kennis van taal en kennis van de wereld: kinderen lezen over zelfgekozen 

onderwerpen

• Sturing van het leesproces: Leerkracht doet hardop denkend voor tijdens 

technisch lezen en zaakvakken



Groep 5 t/m 8

• Kennis van taal en kennis van de wereld: lezen is sterk verbonden met 
kennisontwikkeling

• Sturing van het leesproces: strategieën worden aangeboden en geoefend.

• Van ik doe het voor naar jij doet het voor naar we doen het samen naar jullie 
doen het zelf

• Niet alleen tijdens de begrijpend leesles, maar ook bij de zaakvakken



Kennis

Meta-
cognitie

Vlot 
lezen

Taal

Begrijpend
lezen

• Goede toon
• Snelheid/automatisering
• Nauwkeurigheid
• Decoderen
• Fonemisch bewustzijn

• Kennis van de wereld
• Kennis van teksten
• Levenservaring

• Woordenschat
• Mondelinge 

taalvaardigheid
• Kennis structuur taal
• Culturele invloeden

• Leesstrategieën
• Redeneer-

vaardigheden
• Motivatie & 

betrokkenheid



Lezen kost 
veel tijd en 
inspanning

De leerling 
leest niet 

vlot

De leerling 
leest niet 

graag

De leerling 
oefent niet

Het niveau 
van t.lezen
wordt niet 

beter

De 
woorden-

schat wordt 
niet beter

De leerling 
begrijpt 

veel 
woorden 

niet

De leerling 
is niet 

goed in 
begrijpend 

lezen



Hoe kunt u thuis helpen?

• Leesplezier

• Woordenschat vergroten

• Oefenen met de vier ‘V’s

• Hardop denkend voorlezen



Woordenschat
• Lees een tekst met nieuwe woorden meerdere keren voor. 

Vooral jonge kinderen zijn dol op herhaling en nieuwe 
woorden blijven beter hangen als ze vaker herhaald worden.

• Ook oudere kinderen, die zelf al veel kunnen lezen, zijn 
gebaat bij voorlezen. Ten eerste is samen op de bank met 
een boek gezellig, maar bovendien kunnen jullie samen wat 
moeilijkere boeken lezen, met een wat ingewikkelder verhaal 
en weer nieuwe woorden.

• Kies ook voor wat oudere boeken. Moderne schrijvers zullen 

niet zo gauw woorden als voortreffelijk, kwelgeest, enzovoort 

gebruiken, maar dat zijn toch woorden die je kind moet 

kennen.

• Maak er een spelletje van om nieuwe woorden te ontdekken. 
Je kind wordt een woorddetective. Stimuleer oudere kinderen 
om onbekende woorden zelf op te zoeken. Bijvoorbeeld in het 
gratis online woordenboek van Muiswerk.

• Leg veel uit en benoem wat je tegenkomt. Gebruik daarbij 

ook de moeilijke varianten van woorden: fauteuil i.p.v. stoel, 

afbeelding i.p.v. plaatje.

• Schakel sowieso niet te veel terug in taalniveau als je tegen 

je kind praat. Het moet nog wel begrijpen wat je zegt, maar 

een beetje moeite mag het er wel voor doen.

• Lees veel verschillende teksten (voor): verhalen, teksten 

over onderwerpen die je kind interesseren, maar ook het 

recept van de taart die jullie samen bakken, de folder over 

de vakantiebestemming, enzovoort. En denk ook aan 

knutselboeken! Zo komt je kind in aanraking met minder 

alledaagse woorden.

• Kijk samen naar programma’s zoals het Jeugdjournaal, Het 

Klokhuis en herhaal nieuwe woorden die daarin voorkomen.

• Lees sowieso veel voor! Zelf lezen is belangrijk voor de 

technische leesontwikkeling, maar nieuwe woorden zal je 

kind niet gauw leren uit boekjes voor beginnende lezers.



Oefenen met de vier ‘V’s

“Aan de zuidelijke rand van de stad, 
daar waar de eerste akkers 
beginnen en de huizen steeds 
armoediger worden, ligt, verborgen 
in het bos, het hutje van De 
Beeldhouwer”.


