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Korte Handleiding  

Lezen doe je overal 

Uitgeverij Zwijsen heeft deze methode uitgegeven. 

Ze zijn niet meer te krijgen. Daarom heeft LOWAN, met instemming van Zwijsen, van de 12 boekjes 

een pdf gemaakt, alsmede van de voorleesteksten, gatenteksten en werkbladen horend bij de 

boekjes 1-6. 

 

Voor wie bedoeld 

Deze methode “aanvankelijk lezen” is gemaakt voor beginners. De inhoud is eenvoudig en de 

Nederlandse klanken komen er duidelijk in naar voren. 

Het heeft een opbouw van “woorden lezen” , naar “zinnen lezen”, vervolgens naar “korte teksten 

lezen” en tenslotte  het “lezen van langere teksten”. 

Doel 

• De leerling kent alle letters van het alfabet.  

• De leerling kent de klank van alle letters van het alfabet. 

• De leerling kent alle korte, lange, tweeteken-, en combinatie-klanken. 

• De leerling kan alle aangeleerde woorden goed lezen.  

• De leerling herkent de aangeleerde woorden in een zin. 

• De leerling herkent de aangeleerde woorden in een kort verhaaltje. 

• De leerling kan zeer korte eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen en 

onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld.  

• De leerling kan eenvoudige zinnen en korte teksten begrijpen. 

Werkwijze 

Boekje 1-6 

 

1. Lees de voorlees tekst voor (zie PDF met voorleesteksten).  

2. Daarna benoem je de woorden bij de plaatjes.  Leerlingen kunnen dit nazeggen. 

3. Daarna geef je de werkbladen (zie PDF met werkbladen) om de woorden te verwerken en 

daarnaast ook instructie taal om te leren (“Streep het foute woord door”, “Zet in de goede 

rij” e.d.) 

(Als er nieuwe  leerlingen  in de klas komen en de klas is al verder,  dan kun je (mits je hulp hebt) de 

assistent de nieuwe leerling een eerder boek laten voorlezen met de voorleestekst.) 

Boekje 7-12 

1. Lees de tekst met de klas (voorlezen, duo lezen, lezen in koor). 

2. De bladzijden na elk verhaaltje met de losse woorden  kun je een aantal minuten laten 

bestuderen, over laten schrijven en daarna in de vorm van een dictee (uiteraard  met de  

boeken dicht)  overhoren. Daarna kun  je het volgende verhaaltje lezen met daarna weer een 

dictee, enzovoort.  

 

 


