
Ruimte om te spelen, te leren en te ontdekken! 

Begrijpend lezen op De Linde 

Heeft u het filmpje van Zondag met Lubach over begrijpend lezen gezien?  

Daar werden een aantal zaken rondom omtrent (begrijpend) lezen aangekaart. Het leek ons goed om 

u als ouder te informeren hoe we dat op De Linde doen.  

Leesmotivatie is de basis. Daar doen we dan ook heel veel aan. Denk alleen al aan alle activiteiten 

rondom de Kinderboekenweek, de leesactiviteiten in de klassen en het jaarlijks budget van €2500,-  

om leuke nieuwe boeken aan te schaffen. Onze biebouders ondersteunen ons om bij te houden wat 

en hoeveel er gelezen wordt. Dank daarvoor! 

Goed technisch lezen is de basis, ook voor begrijpend lezen. Rondom begrijpend lezen maken we 

andere keuzes dan de methode ’voorschrijft’. De ene week gebruiken we een tekst van  

Nieuwsbegrip en de andere week een zelf gekozen tekst van de leerkracht. De leerkrachten kiezen 

teksten die aansluiten bij de belevingswereld  van de kinderen. Meestal zijn dit teksten die aansluiten 

bij het thema van Da Vinci dat op dat moment aan de orde is. Het uitgangspunt hierbij is dat 

kinderen gemotiveerd zijn om een tekst te lezen, omdat ze meer willen weten van dat onderwerp.  

We laten de kinderen daarom een leesdoel bepalen; op welke vraag wil ik een antwoord hebben als 

ik deze tekst gelezen heb.  We leren de kinderen hoe ze zich een tekst eigen moeten maken. De 

leerkrachten doen dit door o.a.  hardop vragen te stellen voor, tijdens en na het lezen. We leren 

kinderen  zoveel mogelijk strategieën  toe te passen in verschillende soorten teksten. Daarnaast leren 

we de kinderen welke strategie je het beste kunt gebruiken om  een tekst te begrijpen. Een tekst 

over de werking van een energiecel in een elektrische auto moet je anders lezen dan een recept. Een 

column in een krant lees je weer anders dan een gedicht. We moeten de kinderen leren, hoe hier 

mee om te gaan. Dat doen we gelukkig op De Linde. Op de margedag na de herfstvakantie gaan we 

aan de slag met begrijpend lezen en hoe we het lezen nog meer en beter kunnen promoten.  

Wat kunt u als ouder doen? Heel veel (voor)lezen met uw kind!  Het is een kwestie van kilometers 

maken. Veel leesplezier! 

Zie voor meer tips: https://www.makkelijklezenplein.nl/ouders/oefentips/8-tips-voor-ouders  
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