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koers in de praktijk

Dit mini-dossier over
de ambitiegerichte
leesaanpak van
Aloysius verscheen
najaar 2021 als
onderdeel van de
koerskrant die de
Aloysius Stichting
uitbrengt voor
medewerkers.

Mini-dossier
ambitiegerichte
leesaanpak
KO E R S A L O Y S IU S S T I C H T IN G | 2 0 2 0 -2 0 2 4

koers in de praktijk

sterke
basis

special
Focus op leesplezier
levert mooie resultaten op

Maak lezen
(doelgericht) leuk!
Maak je van lezen een feestje, dan kun je de
resultaten van technisch lezen snel verbeteren.
Dat merken ook de Aloysiusscholen die werken
volgens de wetenschappelijke aanpak LIST die
Dr. Thoni Houtveen beschreef in het boek
‘Doelgericht werken aan opbrengsten’.
Hoe zit die aanpak in elkaar?

Met een serie webinars in de Aloysius Academie en intekenmogelijkheden
voor videoconsultaties, nodigt Aloysius onderwijsteams in het s(b)o en in
de onderbouw van het vso uit om lezen vanaf 2022 prominent aandacht te
geven. Niet voor niets.

LIST kent vier ‘aanpakken’ die samen zorgen
voor een doorgaande lijn in motiverend lezen:
de kleuteraanpak, het blokkenmodel,
de hommelaanpak en de stilleesaanpak.

Nederlandse kinderen gaan steeds slechter lezen, een kwart van de vijf
tienjarigen is zelfs laaggeletterd. Ook zijn er veel meer kinderen met een
diagnose dyslexie dan wetenschappelijk gezien mogelijk kan zijn. En dat is
een probleem. Want een kind dat niet goed leest, heeft grote kans om uit
te vallen bij begrijpend lezen, spelling, schrijven en rekenen.

Beginnende geletterdheid

Gelukkig laten ervaringen van een aantal Aloysiusscholen zien dat leesresultaten én het leesplezier omhoog schieten als je inzet op motiverend
lezen. Dus zetten we lezen extra op de kaart vanaf 2022! Er zijn webinars
gemaakt over de leesaanpak, onderwijsteams kunnen gebruikmaken van
videoconsultatie en we delen mooie leesvoorbeelden.

Kleuteraanpak:
heel natuurlijk
letters leren

Aanvankelijk lezen

Blokkenmodel:
meer leeskilometers
maken

→ t wee keer per dag lees je
hetzelfde prentenboek voor
(horend bij een thema)
→ na de eerste keer voorlezen
stel je een denkvraag en biedt
bijbehorende spelactiviteiten
aan in hoeken

→ na de tweede en derde keer
voorlezen stel je een ‘diepere’
denkvraag en ga je aan de slag
met een zogenoemde funzin die
een reactie uitlokt (lachen, roepen,
verbazing, et cetera)
→ op basis van de funzin bied je
miniactiviteiten aan waardoor
kinderen ontdekken wat een
woord, een letter en een zin zijn
– kleuters ervaren dat letters
nodig zijn om woorden te maken
en dat je met woorden zinnen
maakt en met zinnen vertel je
een leuk verhaal!
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Voortgezet technisch lezen

‘Hommelen’ en
stillezen: focus
op motivatie
Beter leren lezen gaat in twee stappen. Eerst door hardop
te lezen (hommellezen) in groep 4 en vanaf groep 5 tot en
met de onderbouw in het voortgezet speciaal onderwijs door
stillezen. Voor allebei geldt: zet in op motivatie! Kinderen
mogen lezen wat zij zelf willen en er zijn allerlei leuke acties
om hun interesse in boeken en lezen te stimuleren, zoals de
boekenbabbels waarbij kinderen of de leerkracht kort iets
vertellen over een boek. Minimaal tien genres komen langs.

Met behulp van het blokkenmodel selecteer je de meest
essentiële interventies uit de leesmethode voor aanvankelijk
lezen. De rode draad: minder werkbladen met oefeningen
maken en méér leeskilometers maken. Na de kerstvakantie
gaan kinderen veel lezen uit prentenboeken zodat hun
woordenschat groeit en hun leesniveau stijgt. En snel ook:
aanvankelijk lezen kun je zeker in één jaar afronden.

Wat is LIST?
Het doel van Lezen is Top (LIST) is het ontwikkelen
van gemotiveerde lezers die hun geletterdheid
inzetten om te leren en te lezen voor hun plezier.
Leestechniek is een middel om dat te bereiken.
Zet je LIST in, dan verbind je de techniek van het
lezen steeds met leesbegrip en leesbeleving.
↘
LIST werd uitgewerkt onder verantwoordelijkheid van Dr. Thoni Houtveen,
Lector Geletterdheid aan de Faculteit
Educatie van Hogeschool Utrecht in
samenwerking met Dr. Anneke Smits
van Windesheim.
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Meer weten over LIST? Bekijk dan de webinars over
motiverend lezen die Audrey Machielsen opnam voor het
jaar van het lezen. Bekijk je zo’n webinar, dan weet je in
zo’n twintig minuten al heel veel over de verschillende
onderdelen van de aanpak. Je vindt de webinars onder
de leerlijn Lees Interventieproject voor scholen met een
totaalaanpak. Zoeken op de termen lezen en LIST kan ook.

“Aanpak concretiseert
ambitiegericht werken
voor het vak lezen”

Webinars motiverend lezen
in de Aloysius Academie
7 webinars staan voor je klaar
→ W
 ebinar beginnende geletterdheid
kleuters - prentenboek (en funzin!)
→ Webinar beginnende geletterdheid
kleuters - essentiële thema’s met goede boeken
→ Webinar aanvankelijk lezen I groep 3
→ Webinar aanvankelijk lezen II groep 3
→ Webinar hommellezen groep 4
→ Webinar stilleesaanpak groep 5 tot en met groep 8
→ Webinar stilleesaanpak onderbouw
voortgezet speciaal onderwijs

Coaching? Denk aan videoconsultatie!
Behoefte aan ‘leescoaching’? Dan kun je je bij Audrey aanmelden
voor videoconsultatie. Op basis van een kijkwijzer bekijk je filmpjes
van jezelf terwijl je aan het werk bent in de groep. Daarna ga je
verdiepend in gesprek met Audrey. Natuurlijk kun je je ook met
meer collega’s inschrijven.
→ Meer info? Mail naar advies@aumac.nl.

Audrey Machielsen is een bekende voor Aloysiusscholen:
zij adviseert en ondersteunt bij ambitiegericht werken.
“Deze leesaanpak is een concretisering van ambitiegericht
werken voor het vak lezen”, vertelt zij.
Scholen vroegen om uitwerking
van een dyslexieprotocol, maar
krijgen een leesaanpak. Van leesproblemen oplossen naar die
voorkomen dus. “Binnen ambitiegericht werken ben je al bezig met
wat je als basis aanbiedt, wat als
intensief aanbod en wat als zeer
intensief”, vertelt Audrey. “Met
LIST wordt heel concreet wat je
in de verschillende aanpakken
gaat doen.”

“De scholen die al met LIST bezig
zijn zien hun resultaten binnen
enkele maanden stijgen, sommige
maken echt enorme sprongen
van wel veertig procent groei.

Cruciale succesfactor is wel dat
leestijd vast op het rooster moet
staan. En dat leerlingen mogen
lezen uit mooie kinderboeken
en informatieboeken.

Bijvangst is dat elke school ook
zeker tien procent stijgt in de
resultaten voor begrijpend lezen,
zonder dat ze in die aanpak iets
veranderen. Puur doordat het
technisch lezen zo verbetert.
Door hun basisniveau te versterken hebben minder kinderen
zeer intensieve begeleiding nodig.”

Naast deze mooie resultaten
wordt het leesonderwijs ook veel
léuker. Want wie ziet dat kinderen
echt zin hebben om te lezen,
wordt als vanzelf ook enthousiast.
“De clou is van lezen een feestje
maken”, benadrukt Audrey.
“Maar wel volgens een doordachte
en doel-gerichte aanpak, die wetenschap-pelijk is onderbouwd.
Want er leven veel denkbeelden
over lezen die niet stroken met de
wetenschap.”
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Kleuters voorlezen:
laat het prentenboek
zien op het digibord!

Aanvankelijk leren
lezen: de vaart moet erin

Tips van Audrey

5 verbeterkansen in het
leesonderwijs

Ook in het vso is blijven inzetten
op lezen een héél goed idee
Functionele geletterdheid –
zodanig goed kunnen lezen dat
je mee kunt doen in onze samenleving – is van groot belang voor
een betekenisvolle toekomst van
leerlingen. Niet ieder kind heeft
dat niveau bereikt als het naar
het voortgezet speciaal onderwijs gaat.

ook voor de al meer geoefende
lezer. Leeskilometers blijven
maken is goed voor de woorden
schatuitbreiding en het leesbegrip. En dat helpt dan
natuurlijk weer om in andere
vakken op school goed mee
te kunnen komen.
↘

Des te meer reden om in de
onderbouw ook volop aandacht
te (blijven) schenken aan motive
rend lezen. Dat geldt overigens

De leeskalender van
Stichting Lezen voor het
voortgezet onderwijs gemist?
Download die hier!

“Vaak wordt het aanbod voor aan
vankelijk lezen verspreid over zo’n
1,5 tot 2 jaar. Dat kan veel sneller
als je kinderen leeskilometers
laat maken in plaats van kleuren invulwerkjes.”

“Lees je een prentenboek voor
aan kleuters, laat de platen bij
de tekst dan groot zien op het
digibord. Beeld en geluid lopen
gelijk, waardoor de woordenschat sneller ontwikkelt.”
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Kinderen kunnen prima
samen lezen, als je het
maar actief houdt

Gapend kind?
Die is waarschijnlijk
hard aan het werk!

Kies wat je wilt lezen,
maar laat die Donald
Duck toch maar liggen

“Kinderen kunnen prima samen
lezen, maar laat ze dat zin om zin
doen, zo blijven ze allebei actief.”

“Als kinderen ingespannen aan
het lezen zijn, gaan ze soms gapen.
Dat betekent echt niet dat het saai
is, hun brein werkt juist op volle
toeren. Leid ze dus zeker niet af,
het gaat juist goed!”

“Laat kinderen een boek kiezen
dat ze leuk vinden. Maar een strip
als Donald Duck hoort daar niet
bij. In die teksten vind je te weinig
zinsrelaties. Voor je ontspanning
een strip lezen is natuurlijk prima.”
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Lector Geletterdheid
Thoni Houtveen

“Leren lezen?
Ga vooral lezen!”

Vrijwel ieder kind kan leren lezen, is de stellige
overtuiging van emeritus Lector Geletterdheid
aan de Hogeschool Utrecht Dr. Thoni Houtveen.
Zij stond aan de basis van de aanpak Lezen is
Top (LIST). Haar advies? Investeer niet in
leesmethodes, maar in leesboeken.

Thoni: “Lezen is een vaardigheid die je alleen maar leert
door samenhangende teksten te lezen. Die vind je in een
boek. Niet op werkbladen met rijtjes losse woorden of
letter- en leesoefeningen. Uit zeer veel onderzoek naar
wat nu écht werkt als je kinderen wilt leren lezen, blijkt
onomstotelijk: je leert lezen door veel te lezen.”

met dezelfde doelen. Terwijl er juist vaak veel tijd wordt
besteed aan losse woordjes lezen en er snel gedifferenti
eerd wordt. Hierdoor lezen de zwakste lezers uiteindelijk
het minst. Zij moeten vaak rijtjes woorden herhalen.
Terwijl alle kinderen juist vooral veel leeskilometers
moeten maken.”

Lezen is broodnodig
“In onze samenleving kun je gewoon niet meedoen als je niet
kunt lezen. In elk beroep moet je kunnen lezen. Toch weten
we dat zo’n kwart van onze kinderen de basisschool verlaat
zónder functioneel geletterd te zijn.” Die kunnen dus verder
op in het onderwijs minder goed leren, want voor vrijwel
elk vak moet je kunnen lezen. Die kunnen later geen medi
cijnbijsluiter lezen, of de coronamaatregelen tot zich nemen
via internet.

Om zin te krijgen in die leeskilometers, moet lezen vooral
leuk worden. “Voor ieder kind is een boek te vinden”, onderstreept Thoni. “Dat vraagt wel wat van de leerkracht, want je
moet kinderen kénnen, weten wat ze leuk vinden. En je moet
op de hoogte zijn van welke kinderboeken er zijn. Je hoeft
heus niet alles te lezen, er zijn prima sites voor met tips.”

Gelukkig heeft Thoni goed nieuws. Want, is haar stellige
overtuiging: “Er is geen enkele reden waarom niet bijna
alle kinderen kunnen leren lezen.” En ja, dat geldt óók
voor kinderen met dyslexie.

“Uiteindelijk lezen de
zwakste lezers het minst.
Zij moeten vaak rijtjes
woorden herhalen.
Terwijl alle kinderen juist
vooral veel leeskilometers
moeten maken"
Zoveel dyslexie bestaat niet
“Bij veel kinderen wordt veel te snel gedacht dat zij dyslexie
hebben”, vindt de lector. “Een kleine 4 procent heeft dit,
maar het aantal kinderen met een dyslexieverklaring ligt
veel hoger. Ik was laatst op een basisschool waar in een
groep 8 van de 22 kinderen een dyslexieverklaring hadden.
Aangezien ze geen familie van elkaar waren (dyslexie is
erfelijk, red.) bestaat dat natuurlijk niet. Daar is in de basis
iets misgegaan. Los hiervan: als je dyslexie hebt wil dat
helemaal niet zeggen dat je niet kunt leren lezen. De ironie
wil trouwens dat ik zelf dyslexie heb.”
Ontwikkeling leesvaardigheid versnellen
Uitgebreide bestudering van wat uit onderzoek bekend is
over effectief leesonderwijs leidde tot de LIST-aanpak.
“De ontwikkeling van leesvaardigheid blijkt veel sneller
en efficiënter te kunnen als je alle kinderen samenhangende
teksten laat lezen. Eenzelfde basisaanpak voor ieder kind,
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Aanpak wérkt
Door de LIST-aanpak te volgen, kun je als leerkracht je
vakmanschap maximaal inzetten, vindt de lector. Zo moet
je ook stillezen – vaak een beetje een ondergeschoven
kindje merkt Thoni – goed begeleiden. “Loop rond, houd in
de gaten of kinderen lezen, zorg dat ieder kind het goede
boek heeft en monitor ook hoeveel kinderen lezen. Gaat het
te langzaam? Breid dan de leestijd uit.”
De aanpak heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen.
“Het landelijke beeld is dat ongeveer een kwart van de
kinderen groep 8 verlaat met een AVI niveau (AVI-niveaus
duiden de leesvaardigheid uit, red.) van eind groep 6.
Dat is te laag natuurlijk. Op de onderzoeksscholen die de
LIST-aanpak volgden, was dat minder dan één procent.”

“Lezen is een vaardigheid
die je alleen maar leert door
samenhangende teksten te
lezen. Die vind je in een boek.
Niet op werkbladen met rijtjes
losse woorden of letteren leesoefeningen”

Meer tips van Thoni
→ r ooster lezen in voor aanvankelijk lezen minimaal
400 minuten per week, voor voortgezet lezen minimaal
180 minuten per week, voor zwakkere lezers moeten
daar zeker 100 minuten bij – dit is de basistijd, voor
de intensievere aanpak komen daar 4 keer 15 minuten
per week bij
→ d
 e intern begeleider moet voldoende tijd hebben
om LIST te ondersteunen
→ v olg de voortgang van kinderen (AVI),
maar monitor ook hoeveel ze lezen
→ b
 etrek ouders zoveel mogelijk bij leesonderwijs,
maar doe als school vooral zelf wat je kunt

Vervolgonderzoek naar
motiverend begrijpend lezen

DENK!
Thoni Houtveen is nu betrokken bij onderzoek naar
begrijpend lezen: DENK. In DENK wordt zowel gewerkt
aan het opbouwen van achtergrondkennis, als aan het
bewust activeren van leesbegrip, door te werken met
aan zaakvakken gerelateerde thema’s die ongeveer
acht weken duren.

In dit project zijn twee soorten lessen ontwikkeld.
De KiloMeters-les is verwant aan de stilleesles in
het LIST-project. Kinderen lezen tenminste twee
boeken over het thema om hun kennis over het thema
op te bouwen. Tijdens de tweede les (de Reading to
Learn-les) leren kinderen teksten over het thema
begrijpen die zij zelfstandig nog niet kunnen lezen.
In het programma komen elementen die leesbegrip
beïnvloeden aan bod: achtergrondkennis, woordenschat, kennis van genre en structuur, kennis van
waarom en wanneer strategieën inzetten, praten
over teksten, schrijven over of herschrijven van
teksten en motivatie voor het lezen van een tekst.
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Schrijversbezoek
stimuleert lezen
↘
Bekijk wat de Schrijverscentrale voor je kan doen.
In het schrijversoverzicht
staan de boekenthema’s
ook genoemd.

Een schrijver in de klas? Dat zorgt voor
een piek in leesplezier bij leerlingen,
weet Anne Zeegers, directeur van de
Schrijverscentrale. Deze landelijke
organisatie adviseert en bemiddelt
jaarlijks bij zo’n 5 duizend schrijversbezoeken voor scholen, bibliotheken,
boekhandels en festivals en stimuleert
zo het lezen. Vrijwel alle 5 duizend
schrijvers, dichters en illustratoren
in Nederland zijn erbij aangesloten.

↘
Lees hier een artikel over het
onderzoek naar het effect van
een schrijver in de klas.

De Schrijverscentrale liet door de
Radboud Universiteit en Oberon
het effect van ‘de schrijver in de
klas’ onderzoeken. Van de kinderen in de basisschoolleeftijd,
vindt ruim driekwart dat heel leuk,
en ook in de voortgezet ondewijsleeftijd is de score goed: 61 procent waardeert zo’n schrijvers
bezoek positief.
“Hoe beter voorbereid, hoe groter
het succes”, benadrukt Anne
Zeegers. “De helft van de kinderen
en drie op de tien jongeren wil
na zo’n schrijversbezoek vaker
boeken gaan lezen.” De Schrijverscentrale heeft van alles in huis om
zowel schrijvers als onderwijs
teams te ondersteunen, van de
auteurkeuze tot en met de brief

die je naar ouders kunt sturen.
“We hebben een uitgebreide toolkit
gemaakt die scholen helpt om een
schrijversbezoek in te bedden in
het onderwijs.”
Het regulier onderwijs weet de
Schrijverscentrale goed te vinden,
maar dat geldt nog in mindere
mate voor het (voortgezet) speciaal
onderwijs. Jammer, vindt Anne
Zeegers, en onnodig. “Ik denk dat
het te maken heeft met onbekend
heid. Terwijl we echt een groep
schrijvers en illustratoren hebben die juist heel gráág naar het
speciaal onderwijs gaat om hun
verhalen levend te maken voor
kinderen en jongeren.”

LIST-aanpak op de Antonius
in Schagen verfilmd
De Antoniusschool in Schagen heeft al langere tijd
ervaring met de LIST-aanpak net als de Antoniusschool
in Den Helder – zie ook het interview met intern begeleider
Kim! In Schagen zag het team de leesresultaten met flinke
sprongen omhoog gaan. Het team maakte er een filmpje
over voor (onder anderen) ouders.

↖
Tip van Willeke: op
kinderboekenjuf.nl vind je veel
ideeën en tips voor leuke leesactiviteiten. Je kunt zoeken op
thema’s, vindt er ‘leespiratie’,
filmpjes en mini-leeslessen.

Een online ontmoeting
met een schrijver?
Ook dat kan!
De Antoniusschool in
Schagen nodigde eind
augustus schrijver
Ted van Lieshout uit via
de Schrijverscentrale.

Schrijver
op je scherm
Ted van Lieshout is niet alleen
auteur, maar ook grafisch vorm
gever en beeldend kunstenaar. 
De leerlingen in Schagen kennen
Ted vooral van zijn Boer Borisboeken. “We hebben het bezoek
van Ted voorbereid door zijn boeken uit onze bibliotheek te halen”,
vertelt Willeke Koopman. “Verder
hebben de kinderen informatie en
filmpjes opgezocht op hun iPad.”
Tijdens het bezoek ging het onder
meer over hoe je een boek maakt.
Hoe lang duurt het schrijven en

hoe lang duurt het dan nog voor
het in de winkel ligt? “De kinderen
wilden ook alles weten over wie de
tekeningen maakt”, vertelt Willeke.
“Natuurlijk kwamen er ook
vragen voorbij als ‘hoe oud bent
u’ en ‘bent u verliefd’? Tussendoor
gaf Ted de kinderen een workshop
tekenen, zodat ieder kind met
een zelfgemaakte tekening naar
huis ging. “Een heel geslaagde
ochtend!”

“Ouders betrekken we graag
bij ons leesonderwijs”, vertelt
‘leesaanjager’ Willeke Koopman.
Met en voor collega’s bedenkt zij
leuke activiteiten om het lezen op
school en thuis te stimuleren. Zo
kregen ouders tips mee om het
lezen thuis te stimuleren, zeker
in de vakantie. “Dan keldert het
leesniveau altijd omdat kinderen
minder lezen.”

Willeke: “We inspireren elkaar
als team om steeds iets nieuws
te bedenken, maar ook online zijn
allerlei ideeën te vinden om lezen
te stimuleren.” Zo organiseert de
school in de Kinderboekenweek
een beroepenmarkt met ouders en
organiseerde de 'Masked Reader'.
→M
 eer info en foto's op
antoniusschagen.nl.

Antonius betrekt ouders
met project LTTRS
De Antoniusschool doet mee met het regionale project LTTRS
om ouders te betrekken bij lezen en laaggeletterdheid aan te
pakken. Onderdeel van LTTRS is een online training voor leer
krachten door Stichting Lezen Schrijven om laaggeletterdheid te
herkennen, een theatervoorstelling voor kleuters en hun ouders
en een vierweeks lesproject voor de hele school waar ouders
bij worden betrokken.
Het project wordt bekostigd door gemeenten Schagen,
Den Helder en Hollands Kroon en het actieprogramma
Tel mee met Taal en is ontwikkeld door KopGroep
Bibliotheken en Eigen Werk Theaterteam.
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Verhalen uit
de (koers)praktijk

De Spoorzoeker in Roermond is
al jaren bezig met LIST en ze zijn
blij met de aanpak, vertelt intern
begeleider Noortje Janssen.
“Bij ons waren de leesresultaten
nooit slecht. Maar kinderen vonden
lezen gewoon helemaal niet leuk.
Doordat we inzetten op motiverend
lezen is dat echt veranderd.”

↘
Werkt jouw team al samen met
de bibliotheek in de buurt? Zo niet:
check dan wat het programma
Bibliotheek op school voor jouw
school kan betekenen.
Scan de code en ga naar
bibliotheekopschool.nl.

Alles uit de kast om
ieder kind te laten lezen
Motiverend lezen in het DNA van De Spoorzoeker
De Spoorzoeker voor speciaal onderwijs trekt alles uit de
kast om kinderen te interesseren voor boeken. Bijvoorbeeld
door structureel aandacht te besteden aan de boekenbabbels en kinderen te laten vertellen over een boek. En: het
team pakt steevast groots uit in de Kinderboekenweek.

Natuurlijk zijn het niet allemaal boekenwurmen-vannature op De Spoorzoeker. “In onze Speurneuzengroep zit
een aantal kinderen dat lezen echt lastig vindt. Daar kiest
de leerkracht voor toneellezen. Samen hardop lezen, een
rol aannemen en stemmetjes nadoen: dat stimuleert.

Goed advies van de kinderboekenwinkel
“We werken intensief samen met Boekhuis De kleine
Tovenaar in Roermond, die specialist is in kinder- en
jeugdboeken. Toen we gingen werken met de LIST-aanpak
bespaarden we op de lesmethode, die kon de deur uit.
Dat geld hebben we met advies van De kleine Tovenaar
geïnvesteerd in de schoolbibliotheek.”

En kinderen in groep 8 die lezen nog lastig vinden laten
we duo-lezen of hommellezen met kinderen in groep 4.
Die hebben dan niet eens in de gaten dat ze zelf extra
aan het oefenen zijn.”

Elke Kinderboekenweek vult De Spoorzoeker de collectie
aan. “Belangrijk”, vindt Noortje, “want wil je lezen leuk
maken voor kinderen dan moet je de leukste boeken in huis
hebben.” De kinderboekenwinkel organiseert ook inspiratiemomenten zodat scholen elk jaar weer met frisse ideeën
aan de slag kunnen met leesactiviteiten. Daarnaast is er
samenwerking met de bibliotheek, zodat kinderen echt
ruime leeskeus hebben.
Liefde voor lezen overbrengen
Dat Noortje ook zo van lezen houdt, helpt mee om lezen
non-stop te promoten. “Als ik wel eens een collega vervang,
dan ga ik ook lezen als de kinderen aan het stillezen zijn.
Ik grinnik dan altijd een paar keer terwijl ik lees. Als ik dan
na afloop vraag wie dit boek ook wel eens zou willen lezen,
gaan er altijd wel vijf handen omhoog.”
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Blijven leren en ontwikkelen
Ambitiegericht werken, LIST: het zit helemaal in het DNA
van het team van De Spoorzoeker. Om te voorkomen dat
het werken op de automatische piloot wordt, blijft het
team steeds kritisch kijken naar het eigen handelen.
Zo wordt nu de uitvoering van het blokkenmodel (onderdeel
van de LIST-aanpak, die elders op deze pagina) geëvalueerd.
“We zijn niet helemaal tevreden over hoe het nu gaat en
willen onderzoeken hoe dat komt. Doen we het zoals
bedoeld, willen we het iets anders?”
Dat de school blijft inzetten op motiverend lezen, staat als
een paal boven water. “Ik geniet er zelf zo van om mij te
verliezen in een verhaal”, vertelt Noortje. “Dat gun ik
kinderen hier op school ook.”

koers in de praktijk

Verhalen uit
de (koers)praktijk

De Antoniusschool in Den Helder richtte 
de schoolbibliotheek zo uitnodigend
mogelijk in. Kinderen vinden er boeken
ger angschikt op thema of genre zodat zij
sneller en ‘logischer’ kunnen kiezen wat
ze leuk vinden. Zo ontdekte Christiaan de
Grijze Jager en geniet met volle teugen
van dit spannende boek.

Leerkrachten Antoniusschool Den Helder
geven zelf het goede leesvoorbeeld

Kiezen van het ‘goede’
boek krijgt veel aandacht
Op de werktafel in de centrale hal van de
Antoniusschool in Den Helder liggen veel leesboeken. Die voor de leerlingen staan keurig in
de bibliotheekkasten en op de tafels bij de lokalen,
dit zijn de boeken die de leerkrachten zélf lezen.
“We geven graag het goede voorbeeld”, lacht intern
begeleider Kim Beverdam, die LIST stimuleert
op school.
Aandacht besteden aan boekkeuze
Het Antonius-team besteedde veel aandacht aan de
inrichting van de schoolbibliotheek, die op genre is
ingericht in plaats van op niveau, zoals eerder het
geval was. “Het helpt echt als een kind zelf een boek
kan kiezen”, weet Kim. “Dat stimuleert en zorgt
ervoor dat er veel tijd kan gaan naar het doorlezen.”
Dit kiezen vraagt wel goede begeleiding van de
leerkracht. “Je moet er even de tijd voor nemen,
samen de achterkant lezen van een boek en soms
echt even doorzoeken voor je iets vindt dat aansluit
bij de interesse van een kind. Om te voorkomen dat
een boek te lastig is, passen we de vijf-vingerregel
toe. Een kind legt de hand met de vingers gespreid
op een pagina en leest de vijf woorden die de vingers
aanwijzen. Lukt dat? Dan lekker verder lezen.
En anders toch nog even verder zoeken.”

Esther Galjaard - collega van Renate (rechts) bespreekt de 'funzin' met leerlingen.

Variatie werkvormen groeit
Als leerkracht kun je veel creativiteit kwijt in het
bedenken van leuke mini-lesjes om kinderen
enthousiast te maken voor boeken. “Daarin zijn
we nog groeiende”, vindt Kim. “Maar tegenwoordig
staan er toch drie boekenbabbels per week op het
programma. Dan vertellen kinderen of de leerkracht
kort iets over een boek aan elkaar. Dat was even
wennen. Uit je comfortzone komen is ook best
spannend natuurlijk, maar we inspireren elkaar
met ideeën.”
“Lekker spannend”
Christiaan uit groep 6 ligt languit op de bank en
kán het eerste deel van de spannende boekenserie
De Grijze Jager niet wegleggen. “Even wachten hoor”,
de bladzij is bijna uit”, zegt hij. “Het is lekker spannend”, vertelt hij even later. Als het nieuws tot hem
doordringt dat er nog vijftien boeken zijn in deze
serie, glundert hij van oor tot oor.
Waarom koos hij dit boek? “Ik kijk bij het thema
sprookjes en fantasie en deze voorkant vond ik leuk.
Je moet wel even doorlezen, want het begin is een
beetje saai, maar nu is het spannend. Ik vind het dan
leuk om te denken hoe alle figuren eruit zien en ik zie
alles voor me in een beeld in mijn hoofd.”

Leerkracht Renate Breedijk van de Don Boscoschool
is zo enthousiast over het leesonderwijs dat ze zelfs
in haar zwangerschapsverloftijd wil vertellen over de
kleuteraanpak. Terwijl ze eraan begon met de hakken
in het zand … “Mijn tip voor collega’s die twijfels hebben
bij de LIST-aanpak: ga het gewoon doen en ervaren.”
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koers in de praktijk

Leesresultaten Antoniusschool
IKC IJmond schoten omhoog

In groepen 1 en 2 wordt nu een schooljaar gewerkt volgens
LIST, vertelt Cindy. De rest van het team is al een jaar
langer bezig. Met effect, want de leesresultaten schoten
omhoog omdat kinderen lezen meer zijn gaan omarmen.
“Natuurlijk zijn echt niet alle kinderen wild enthousiast,
maar lezen is niet meer ‘dat stomme vak’. En daar kwamen
we wél vandaan twee jaar geleden. Toen was lezen hier op
school een drama; niemand wilde lezen. Nu doet iedereen
mee en is het lezen voor veel kinderen ook een moment
van rust.”
Regie bij het kind
In groep 6-7 zijn kinderen in de groep van juf Pien aan het
stillezen. Op het digibord staat het schema daarvoor zodat
duidelijk is wat verwacht wordt. Zorgen dat je je boek hebt
gekozen en je in alle rust twintig minuten kunt gaan lezen.
Waar? Dat mag je zelf weten.
In verschillende lokalen vind je uitnodigende leeshoeken
waar je in een zitzak kunt ploffen of op kunstgras kunt
gaan liggen lezen. Een leuk boek kiezen is geen punt:
de bibliotheek is goed gevuld. “Met inzet van NPO-geld
gaan we weer een deel vernieuwen”, vertelt Cindy.

“Stop met de methode voor technisch
lezen en maak lezen leuk”, tipt coördi
nator Cindy Swallow collega-scholen
die aan de slag willen met hun leesonderwijs. Na twee jaar LIST is Cindy
een enthousiaste ambassadeur
geworden van deze aanpak.

“Lezen is niet meer
dat stomme vak”

Leerkrachten hebben meer vrijheid
Niet alleen bepalen kinderen zelf waar ze zelf willen
stillezen, ze kiezen ook zelf wat ze gaan lezen. Die eigen
regie is een belangrijke succesfactor, vindt Cindy. Ook
de leerkrachten hebben meer vrijheid in hoe zij het lezen
aanbieden dan toen zij nog de leesmethode gebruikten.
“Dat stimuleert. Mijn gouden tip voor scholen die hun
leesonderwijs willen verbeteren is dan ook: stop met
de methode voor technisch lezen en maak lezen leuk.”
Leesresultaten in het groen
LIST is echt van het hele team, al houdt Cindy lezen
wel ‘levend’. “Ik deel bijvoorbeeld voorbeeldlessen met
leerkrachten en tijdens observaties in de groep maak
ik foto’s van good practices die we tijdens vergaderingen
bespreken.” Dat het team merkt dat de aanpak werkt,
stimuleert natuurlijk ook. “Toen de leesresultaten in het
groen kwamen, hebben we dat natuurlijk wel gevierd!”

Don Boscoschool

Kleuters letters
leren kan wél leuk zijn
Leerkracht Renate Breedijk stapte zo’n drie jaar geleden
over van het regulier onderwijs naar het speciaal basis-
onderwijs en werkt sindsdien met veel plezier bij de 
Don Boscoschool in Lisse. “Ik ben een echte kleuterjuf”,
vertelt ze enthousiast. En die juf heeft een duidelijke visie.
“Ik vind echt dat je kinderen pas moet laten leren lezen in
groep 3. Dan zijn ze rijp om te leren. Dat ze al letters moeten
kennen als kleuter, daar heb ik moeite mee. Dan leren ze de
letter M, maar dat zegt ze toch helemaal niets? Een week
later hebben ze echt geen idee meer. Kortom: mijn hakken
stonden in het zand toen we aan de slag zouden met LIST.”
Letters leuk gaan vinden
Audrey Machielsen begeleidde het team bij de invoering
van de leesaanpak en Renate ging met haar in gesprek.
“Ik leerde meer over hoe belangrijk het is dat kleuters
kénnis opdoen over letters. Wat is er belangrijk aan?
Met letters maak je een woord, die woorden zijn belangrijk voor een zin. Het werd me duidelijk dat het niet zozeer
belangrijk is wélke letters kleuters leren, maar dat ze
er interesse in krijgen. Dat sprak me veel meer aan:
het gaat om ontdekken in een context.”
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Op zoek naar de funzin
Met inmiddels de nodige ervaring op zak kun je Renate
wel een LIST-ambassadeur noemen. “Drie keer in de week
lezen we hetzelfde prentenboek voor en stellen er vragen
bij. Daar zit een opbouw in. Eerst bekijken we de voorkant
en achterkant van het boek bijvoorbeeld, we praten over
welk woord kinderen het leukst vinden, of een woord
kort of lang is, we bekijken de tekeningen op het digibord.
Uiteindelijk gaan we samen op zoek naar een ‘funzin’ die
steeds herhaald wordt. Zo gaan kinderen stap voor stap
en soms ook heel snel letters herkennen.”
Veel enthousiasme
Renate geniet van het enthousiasme waarmee kleuters
letterspelletjes doen, letter-filmpjes bekijken of knutselen.
“Ook kinderen in groep 1 vinden dat allemaal heel leuk.
De betrokkenheid is enorm gegroeid. Niet alleen bij de
kinderen, ook bij mijzelf. Letters leren kan ook heel leuk
zijn, dat heb ik nu zelf ervaren.”
Inmiddels is Renate moeder geworden en één ding is zeker:
ze gaat haar kind straks vaak voorlezen. De favoriete top 3?
“De Gruffalo, Elmer en Wij gaan op berenjacht.”

