
 
 

Leesbeleid 

Lezen in de lagere school 

 

 

We willen op onze school de vorderingen van de leerlingen op het vlak van lezen doorheen alle 

jaren van de lagere school goed opvolgen. 

Hiertoe nemen we, doorheen de lagere school, op vastgestelde momenten AVI-niveaus af van 

de leerlingen.  

Deze momenten worden jaarlijks herbekeken en opgenomen in de zorgplanning, in over met de 

leerkracht. 

Het is de zorgleerkracht die de AVI-niveaus afneemt en die de resultaten verwerkt.  

Elke leerkracht is vrij om zelf de leestoetsen af te nemen indien de nood hem voordoet.  

Resultaten worden in het kinddossier genoteerd om de evolutie te behouden.  

Iedere nieuwe leerling wordt in het begin van het schooljaar getest op het behaalde AVI-

niveau. Zo is het duidelijk hoe we deze individuele leerling verder kunnen begeleiden.  

Tijdens het schooljaar 2014-2015 zijn we van start gedaan met het niveaulezen over de 

verschillende klassen van de lagere school heen. Hiermee stimuleerden we het leesniveau van 

de leerlingen en werd het dan ook bevorderd. 

Om deze vorderingen van nabij te kunnen volgen, planden we tweemaandelijks een moment 

waarop leerlingen getest werden op hun AVI-niveau. Deze AVI-niveau testen, afgenomen 

door de zorgleerkracht, vonden plaats op vraag van de leerkracht die het niveaulezen 

begeleidde.  

Door het opstarten van een nieuwe taalmethode tijdens het schooljaar 2015-2016 werd 

ervoor gekozen om de momenten niveaulezen binnen de eigen klas te organiseren gezien die 

bij de nieuwe taalmethode geïntegreerd aan bod komen. 

 

In 2020 zijn we gestart met kwartierlezen in de klassen 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

IN 2021 en volgende schooljaren willen we werk maken van leesmotivatie  

Actieplan leesbeleid vanaf schooljaar 2021-2022 

PLAN: 

Leesbeleid verder uitwerken op onze school via opstart leeskastjes (1KLKL tot 1KL) + optimaliseren 

kwartiermakers met als extra toevoeging mini- en maxilesjes + aanreiken van leesactiviteiten en 

werkvormen om het leesplezier te stimuleren.  

Doel: het leesplezier en de leesvaardigheid verhogen. In de school een leesrijk klimaat scheppen dat alle 

leerlingen veel leeskansen biedt om zo het leesniveau op te krikken en het begrijpend lezen te stimuleren.  

1. leeskansen verhogen door een beter leesaanbod te creëren. 

Actie: uitwerken van de boekenhoek in de klas + gepaste boeken zoeken + inrichten van leeshoekjes op de 

school.  

2. Leesplezier verhogen.  

Actie: concreet aan de slag met kwartiermakers + aanbieden van leuke werkvormen/activiteiten 

gedurende de personeelsvergaderingen.  

3. Leesvloeiendheid verbeteren. 

Actie: theaterlezen aanbieden.  

4. Woordenschat en taalbegrip verruimen:  

Actie: invoeren van het taalkastje (1KLKL tot 1KL) + aandacht voor modeling en woordenschat verruimen 

(2KL – 6KL) 

 

November 2021 

Kritisch bekijken van de boekenhoek  

Alles voor 2006 eruit, recentere boeken die echt versleten zijn ook eruit. 

Tegen begin januari 2022 worden de boekenkasten opgeruimd en aangevuld met een hedendaags en 

betekenisvol aanbod boeken.  

Op de PV van november bieden we ook ideetjes aan om te knutselen met oude boeken. 



 
 

We proberen onze boeken ook zo veel mogelijk met de kaften naar voor de zetten. Dit doen we om de 

kinderen warm te maken voor het boekenaanbod. Als ze de kaften zien, gaan ze sneller naar die boeken 

grijpen dan als ze enkel de rug zien van de boeken.  

Bij klassen met weinig plaats: wekelijks nieuwe boeken in de kijker! 

 

Enkele voorbeelden van vernieuwde boekenboeken in onze klassen:  

  
 

Tweemaandelijks bibboxen uit de bibliotheek. 

 Op die manier krijgt elke klas een grote box met een ruim assortiment van aantrekkelijke, hedendaagse 

boeken om in de klas te zetten. De boxen worden per graad na een maand verwisseld. Na twee maand 

krijgen we een nieuw assortiment boeken uit de bib.  
 

December 2021 

Vergadering lager: uitleg over leesbevordering: Sleutels voor effectief begrijpend luisteren en lezen  

Deel 1: leesvaardigheid en leesplezier 

• Het belang van rijk voorlezen in je klas en op je school 

• Het belang van werken aan een brede leesvaardigheid 

• De taxonomie van BLOOM + vragen stellen en hardop nadenken in niveaus 

• Leesbevordering en leesplezier 

De 5 geheimen om leesplezier en goed leesonderwijs te bekomen: 

1. Lees zelf 

2. Blijf voorlezen 

3. Lees rijke en betekenisvolle teksten 

4. Praat over wat je leest 

5. Zorg voor een positieve leesspiraal 



 
 

 We maken ook een folder voor ouders om aan leesplezier te werken met deze 5 tips!  

 

 

 

De collega’s krijgen uitleg over theaterlezen:  

Aan de hand van een filmpje, concrete voorbeelden en uitleg.  

Wat is theaterlezen? 

Theaterlezen is een motiverende vorm van herhaald samenlezen. Twee lezers (of meer) nemen de rol van 

een personage op zich en lezen de teksten hardop voor. De lezers voeren eigenlijk samen een toneelstukje 

op, maar dan zonder podium, grootse gebaren of rekwisieten. De teksten bestaan voornamelijk uit 

dialogen, zodat de lezers elkaar steeds afwisselen. 



 
 

Theaterlezen is aantrekkelijk voor goede én zwakke lezers. De meerwaarde voor zwakke lezers is de kans 

op succeservaringen bij het theaterlezen. Theaterlezen is evidence based geschikt als leesinterventie, mits 

deskundig begeleid en ondersteund. Theaterlezen bevordert het 'vloeiend lezen' (lezen met begrip en 

intonatie) en het leesplezier. 

Theaterlezen is hardop lezen én luisteren 

Het Engelse 'read aloud' betekent in het Nederlands zowel voorlezen als hardop lezen. Bij voorlezen is er 

een voorlezer en een luisteraar. Bij theaterlezen als leesvorm traint een ieder beide vaardigheden: het 

hardop lezen én het luisteren. Heel actief luisteren zelfs, je moet immers goed 'bij de les blijven' om op tijd 

je eigen rol weer te lezen. 

En een aantal voordelen van voorlezen geldt ook voor theaterlezen: 

- het is verbindend: je deelt samen het verhaal én de activiteit van het lezen. 

- door naar de ander te luisteren, zeker als de 'meelezer' een ervaren lezer is, hoort de oefenende lezer 

een goed voorbeeld van vloeiend lezen: lezen met intonatie en expressie, betekenisvol fraseren. 

Theaterleesmoppen 
 

Theaterleesmoppen zijn korte grappige teksten die in dialoogvorm zijn 
uitgeschreven. 
Zo nu en dan plaatsen we op de Facebookpagina Theaterlezen een verse gratis 
theaterleesmop. 
Wat te doen? 
Samen een aantal keren oefenen. Zo gaat de mop steeds grappiger klinken. 
En dan...? 

Anderen laten lachen natuurlijk. 
https://theaterlezen.nl/aan-de-slag/theaterleesmoppen 
 
Vanuit de zorg voorzien we enkele theaterleesboeken, theatermoppen en teksten.  
 

Opstart kwartiermakers met mini- en maxilesjes 

We geven onszelf 3 jaar de tijd om dit correct te implementeren  
 
Waarom?  
Waarom is het belangrijk om een kind aan te moedigen om te lezen? Het maakt een groot verschil in het 
leven van kinderen of ze lezen of niet. Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan 
kennis opdoen en zich ontwikkelen. Gaat het alleen om kennis? Nee, verhalen en gedichten helpen een 
kind ook om zich beter in te leven en om meer begrip te hebben voor anderen. Zo komen zij beter mee in 
de samenleving.  
Ook voor lezen geldt: oefening baart kunst. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan 
daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, 
spelling, begrijpend lezen en schrijven.  

https://www.facebook.com/pages/Theaterlezen/357456577733214
https://theaterlezen.nl/aan-de-slag/theaterleesmoppen


 
 

Kinderen die minimaal 15 minuten lezen per dag, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat 
kan met 1000 nieuwe woorden per jaar groeien. Een dagelijks leesritueel van 15 minuten zorgt voor een 
leven lang leesplezier! Als lezen dagelijks op het lesrooster staat, wennen kinderen snel aan lezen en 
ervaren ze hoe leuk het is.  
 
Wat?  
Elke dag (5 dagen per week) 15 minuten VRIJ lezen. (kinderen kiezen zelf hun boeken)  
Mag ook voorlezen zijn of een combinatie. Voorlezen kan zeker tot 12 jaar!!   
Derde graad: lees vb. tot aan een cliffhanger en laat de kinderen daarna zelf verder lezen.   
Leesplezier primeert!  
 
Wanneer?  
Meteen na de speeltijd (op woensdag) of meteen na de middagpauze   
Wie dan turnen heeft, leest meteen na de turnles.   
 
Wie?  
Alle leerlingen EN de leerkracht.   
Leerkrachten lezen ALTIJD zelf mee: het goede voorbeeld tonen, leesmotivatie verspreiden  
 
Hoe?  
 Zorg voor een ruime keuze aan aantrekkelijke boeken  
 Leerlingen lezen in STILTE in een boek naar keuze.   
 Kan op verschillende plekken (buiten, onder de banken, leeshoekjes,…)   
 Kinderen nemen genoeg boeken voor een kwartier! Vermijd heen en weer geloop.   
 Een leeskapitein vinkt iedere dag op een poster aan als er gelezen is,  
              op het einde van de week sticker plakken of ster kleuren,…  
 Regelmatig korte activiteit of vraag aan koppelen na het lezen (minilesjes)  
 Leer kinderen praten over boeken! Boeken promoten aan elkaar.   

  

Wat niet mag:   
Boekverslagen laten maken   
Toetsen wat ze gelezen hebben   
’s Ochtends of op het einde van de schooldag.   

  
 

De 40 uitgewerkte minilesjes en maxilessen met ZILL- doelen worden uitgedeeld in 3 delen.  

Deel 1 in januari, deel 2 in mei en deel 3 in augustus 2022 

De leerkrachten ontvangen ook een houten boekenduizendpoot met 2 haakjes. 

Haakje 1: voor alle mini- en maxilesjes. 

Haakje 2: om alle lesjes aan te hangen die al gebruikt werden in de klas.  

 

Voorstellen van verschillende leuke leesactiviteiten tijdens personeelsvergaderingen:  



 
 

Boeken speeddate, boeken blind date, boekentrein, boekendans, boekenrestaurant, boekenpraatjes, 
pluimen geven, voorstellen bookcreator.com: aan de slagmet digitale (prenten)boeken,… 

Leeskastjes voor kleuterklassen en 1e leerjaar! 

We geven onszelf 3 jaar de tijd om dit correct te implementeren  

Wat is het? 

Een routine om een boek centraal te zetten. 

Je benadert het boek op verschillende manieren.  

In de laatjes zitten materialen waarmee je op een speelse manier aan de ontwikkeling van geletterdheid 

werkt.  

Werken aan leesvoorwaarden: 

Goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn  

Letterkennis 

Bewustzijn van de betekenis van geschreven taal 

Goede woordenschat 

Goed begrijpend luisteren 

Een goede mondelinge taalvaardigheid 

Benoemsnelheid 

 

Waarom? 

Voor de leerkracht zorgt het ervoor dat je belangrijke doelen geregeld aan bod laat komen. Zo kan je er 

geen vergeten.  

Voor de kinderen biedt het veiligheid en structuur. 

De kleuters zijn op een herkenbare manier bezig met betekenisvolle en terugkerende activiteiten om aan 

de doelen van beginnende geletterdheid te werken.  

 

 

 



 
 

Via de verschillende laatjes van het leeskastje bieden we de eerste zes tussendoelen van beginnende 

geletterdheid aan:  

• Boekoriëntatie 

• Verhaalbegrip 

• Functies van geschreven taal 

• Relatie tussen gesproken en geschreven taal 

• Taalbewustzijn (fonologisch en fonemisch) 

• Alfabetisch principe 

Concreet 

De collega’s krijgen:  

• Ladenkastjes met schuifjes 

• Een sclera symbool + dier voor elk laatje (ook digitaal) 

• Bij elke lade 1 of meerdere fiches met ZILL doelen, concrete tips en ideeën.  

• Enkele uitgewerkte voorbeelden (op papier en digitaal). 

• Voldoende tijd om dit uit te proberen in de klas en te implementeren in je klaswerking.  

• Mogelijkheid tot het vragen van uitleg of hulp 

TO DO in 2022: 

Starten met enkele prentenboeken  bij elk prentenboek 1 tot 3 laatjes naar keuze uitwerken.  

Boek lezen en vb. iedere dag een ander schuifje. 

Bij 1 of 2 boeken een gamma vragen opstellen  

volgens de orde van BLOOM.  

1e leerjaar: tot Pasen werken met leeskastje. Na Pasen overschakelen naar kwartierlezen met minilesjes.   

• Peuters en 1KLKL: laatje 1 tot 3 

• 2KLKL: laatje 1 tot 4 

• 2KLKL (na Pasen), 3KLKL en 1KL: alle laatjes 

 

Werken aan een goed leesbeleid adhv van de sleutels voor effectief begrijpend lezen:  



 
 

Stap 1: aandacht voor brede taalontwikkeling 

Het herkennen van tekstsoorten, tekstopbouw, taalstructuren en woordsoorten vormt de basis van taal- 

en leesbegrip 

Stap 2: aandacht voor technisch lezen 

Als lezen van woorden vlot verloopt is er in het werkgeheugen meer plaats voor betekenisvorming op zins- 

en tekstniveau 

Stap 3: aandacht voor leesmotivatie (ABC) 

Richt vooral op het omgaan met de tekst waardoor het doorgronden ook een beleving kan worden. 

Vermijd voortdurend fragmentarische leesstrategieën.  

Stap 4: aandacht voor voorkennis 

Zorg voor een interactie met de ‘echte’ wereld: activeren en opbouwen van voorkennis 

Stap 5: aandacht voor woordkennis 

Zorg dat leerlingen veel nieuwe woorden leren door woorden uit teksten toe te lichten, verbindingen 

zoeken met andere begrippen, gebruiken in de les en daarna vaak te herhalen (7X). Kinderen moeten 90% 

van de woorden begrijpen om de inhoud van een tekst/verhaal te kunnen begrijpen! 

Stap 6: aandacht voor metacognitief handelen 

Richt vooral op leesstrategieën die het eigen leesgedrag voortdurend monitoren en sturen. Dit gebeurt 

voor, tijdens en na het lezen.  



 
 

 

Mogelijke ingrediënten voor een goede begrijpend lezen/luisterles 

VOOR het lezen 

Duidelijk lesdoel stellen (verwachtingen vormen) 

Woordenschat uitleggen, uitbreiden, uitbeelden 

Voorkennis oproepen 

TIJDENS het lezen 

Leesproces monitoren: snap ik wat ik lees?  

Leraar leest (gedeeltelijk) hardop voor (modeling) 

  leerlingen lezen alleen of per twee verder 

Tekst visualiseren: leerlingen maken aantekeningen (pen in de hand) 

 leerkracht ondersteunt en motiveert!! 

(Kleuters bouwen vb met een puzzel het verhaal op) 



 
 

NA het lezen 

Tekst verwerken:  

Terugblikken 

Tekst samenvatten 

Leesdoel evalueren 

Conclusies trekken 

 

 



 
 

 

Dit alles wordt concreet met voorbeelden uitgelegd adhv een powerpoint tijdens een PV in 2022.  

Deelnemen aan verschillende nationale leesactiviteiten 

Poëzieweek 

Jeugdboekenmaand 

Poëziesterren 

Voorleesweek 

 

Voorleesmiddagen 


