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Opdracht: Lekker lezen  

Instructie voor de docent 
  Start 

In deze opdracht zoeken leerlingen iets te lezen in hun eigen omgeving. Op die manier ben je ook 
bezig met het leren van Nederlands, alleen op een andere manier! 

• Deze opdracht voeren de leerlingen zelfstandig uit, dus asynchroon. Het is leuk om de 
opdracht aan het einde van de week bijvoorbeeld wél synchroon terug te koppelen. 

• Stimuleer leerlingen om het ‘leesvoer’ in hun eigen omgeving te ontdekken. Dit kan door zelf 
het goede voorbeeld te bieden: fotografeer wat er in je eigen huis allemaal te lezen valt en 
stuur de foto’s naar de leerlingen. 

• Lang niet alle leerlingen zullen thuis voldoende leesvoer om zich heen hebben. Bezorg 
boeken, tijdschriften of ander leesvoer bij de leerlingen en laat leerlingen iets uitkiezen wat 
ze leuk vinden. Zo kun je biebboeken langsbrengen bij de leerlingen en die na drie weken 
weer ophalen. Op die manier kun je de leerlingen een kort moment echt zien en spreken én 
je stimuleert het leesplezier) 

• Wijs leerlingen ook op de online mogelijkheden om te lezen, zoals blogs, online 
nieuwsberichten op nu.nl of artikeltjes op de website van Het Jeugdjournaal. 

• Leg aan de leerlingen uit dat ze iets mogen lezen wat ze leuk vinden, het hoeft dus niet iets 
schools te zijn. 

• Laat elke leerling een foto maken terwijl hij leest. 
• Werk met woorden. Leg uit dat de leerling vijf woorden moet opschrijven naar aanleiding 

van wat hij heeft gelezen. 
 

 Samen 
• Praat over de taak. Leg aan de leerlingen uit dat ze met een huisgenoot leeservaringen 

kunnen uitwisselen. Wat heeft de leerling gelezen? Waar ging het over? En wat lezen andere 
mensen in de familie (dat kan ook in de eigen taal zijn). 

• Schrijf een zin. Laat de leerlingen vijf zinnen opschrijven over dit gesprekje. 
 

 Stuur op 
• Laat elke leerling de foto’s opsturen, de vijf woorden en/of de zinnen. Dat kan in een getypt 

berichtje maar mag ook per spraakbericht. 
• Deel de leukste foto’s en zinnen met de klas. 

 

Met dank aan Janneke Smulders van het Pius X College, waar de docenten deze week met boeken uit 
de bibliotheek bij leerlingen langs gaan. Leerlingen leveren hun boek in en kunnen een nieuw boek 
uitkiezen. Allemaal bij de voordeur natuurlijk!  


