
Lzn mt bgrip

Tkstn in ht Ndrlnds lzn én bgrpn: een flnke

uitdgng vr nwkmrs. 

In dt wbinr bsprkn we wt je vr, tdns en na ht

lzn knt dn om lrlingn te hlpn een tkst zo gd

mglijk te bgrpn. 



Ondersteun de taal, 
Ondersteun het leren



Tekstkeuze 

▪ Interessant

▪ Relevant

▪ Uitdagend

▪ Binnen bereik (met steun!)



Nieuwsbegrip: 
Zet je licht aan!

(week 41, oktober2019)



Voorkennis
▪ езда на велосипеде - это весело!

▪ Het is weer september, de dagen worden …

▪ Fietsers weten wel dat fietsverlichting belangrijk is. 

Maar toch …







Lezen is als basketballen…



Laat het huidige Nederlandse taalniveau van de leerling
niet allesbepalend zijn voor het inhoudelijke niveau van de tekst



Kijk welke taalsteun jij kunt bieden om een
uitdagende tekst toegankelijk te maken



Lezen met 
begrip: 

wat is je doel?

▪ Leerlingen begrijpen de huidige tekst

▪ Leerlingen begrijpen toekomstige teksten 

steeds beter en zelfstandiger



Activiteiten 
rondom lezen

1. voor het lezen

2. tijdens het lezen

3. na het lezen



Beter te zien

In het donker moet het licht op je fiets aan.

Want dan ben je beter te zien.

Andere mensen op de weg kunnen je dan goed zien.

En je kunt zelf ook alles beter zien.

Dat is veilig.

Er gebeuren dan minder ongelukken.

Heb je goed licht op je fiets?

Dan is de kans kleiner dat je wordt aangereden.

Fiets je zonder goed licht?

Dan kun je een boete krijgen van bijna 30 euro.









Voor het lezen

▪ Context creëren

▪ Voorkennis activeren en uitbreiden (zowel talig 

als inhoudelijk)

▪ Voorbereiden op mogelijke barrières in de tekst

▪ Leerlingen stimuleren en helpen om 

voorspellingen over de tekst te doen.

Voorwaarde: je kent de tekst zelf goed!



Werkvorm:
Voorspellen op 
basis van een 

beeld

▪ Laat een beeld zien

▪ Leerlingen overleggen: waar gaat het 

over?

▪ Bespreking: kernwoorden en -structuren 

komen in een betekenisvolle context aan 

bod.
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En je kunt zelf ook alles beter zien.

Dat is veilig.

Er gebeuren dan minder ongelukken.
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Goede verlichting

Je moet dus goede verlichting hebben op je fiets.

Wat zijn de regels voor goede verlichting?

Voor moet je wit of geel licht hebben.

En achter rood licht.

De lampen mogen niet knipperen.

Deze regels gelden voor alle fietsers.



Werkvorm:
Voorspellen op 

basis van titel en 
kernwoorden

• Geef een aantal kernwoorden en 

bespreek de betekenis

Goede verlichting

Regels

Vaste lampen – losse lampjes

Wit of geel licht – rood licht

Knipperen

• Laat leerlingen voorspellen wat er in de 

alinea staat



Tijdens het 
lezen

▪ Leerlingen actief bij de tekst 

betrekken.

▪ Leerlingen helpen begrijpen hoe ze 

effectief kunnen lezen.



Gedeelde 
aandacht en 

herhaald lezen

▪ Tekst op papier en/of op het bord

▪ Aandacht voor titel en visuele informatie 

▪ Skimmen en scannen 

▪ Lezen met focus op algemene betekenis

▪ Herlezen voor details



Werkvormen:
Ik-wij-jullie-jij

▪ Voorlezen

▪ Schaduwlezen

▪ Duo-lezen

▪ Zelfstandig lezen



Strategieën voor 
onbekende 
woorden

▪ Lees een stukje verder of een stukje terug.

▪ Helpen de tussenkopjes of afbeeldingen?

▪ Komt hetzelfde woord ergens anders terug?

▪ Zijn er delen van het woord die je al kent?

▪ Hoe kun je de betekenis opzoeken?

▪ Aan wie zou je het kunnen vragen?

Overdracht van verantwoordelijkheid: Ik-wij-jullie-jij



Goede verlichting

“De lampjes maak je vast aan je kleding.

Maar dat mag alleen op je bovenlichaam.

De lampjes mogen dus niet op je hoofd.

En ook niet aan je armen of benen.”



Na het lezen
▪ Leerlingen verwerken de inhoud van de 

tekst op betekenisvolle manier

▪ De tekst vormt aanleiding om nieuwe taal 

te leren.



Werkvormen voor 
betekenisvolle 

verwerking

▪ Poster: zet je licht aan!

▪ Toneelstukje: agent houdt kind zonder 

fietsverlichting aan.

▪ Elkaars fietsen controleren. Voldoet de 

verlichting aan de regels?

▪ Gesprek: hoe zit het met (fiets)regels in 

verschillende landen?



Werkvormen 
voor talige 
verwerking

▪ Grammaticale structuur centraal

▪ Zinnen in volgorde



De actie

Veel scholen doen mee aan de actie.

Je neemt je fiets dan mee naar school.

Daar wordt hij nagekeken.

Er wordt gecontroleerd of je licht goed is.

Zorg dus voor goed licht op je fiets.

En zet je licht aan!
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De tekst als doel én als opstapje



Zet je licht aan! 

Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar. Daarom moeten ze

goed zichtbaar zijn. Goede fietsverlichting in het donker

is dus belangrijk. De kans om aangereden te worden is 

dan kleiner. Er is daarom een campagne gestart voor

goede fietsverlichting. Laat je zien en zet je licht aan!



Moraal van het verhaal

Laat ze niet 
zwemmen…

Leer ze 
dunken!
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