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Inleiding
In deze Algemene handleiding Nieuwsbegrip [XL] vindt u allereerst een korte beschrijving van wat
Nieuwsbegrip biedt: Nieuwsbegrip in vogelvlucht. Daarna wordt uitgebreid ingegaan op de twee delen
waar Nieuwsbegrip uit bestaat: Nieuwsbegrip Basis (deel 1) en Nieuwsbegrip XL (deel 2). Daarnaast bevat
deze handleiding een aantal bijlagen met daarin een weekplanning voor Nieuwsbegrip XL, suggesties voor
oefeningen om woorden te consolideren en een beschrijving van de docentenomgeving van Nieuwsbegrip
XL.
Wilt u uw collega’s laten zien wat Nieuwsbegrip inhoudt? Download dan de brochure of de presentatie op
www.nieuwsbegrip.nl (bij ‘informatie’). Er bestaat ook de mogelijkheid om (op locatie) een training volgen.
Hiervoor kunt u zich individueel of met een team inschrijven. Trainingen zijn er voor zowel beginners als
gevorderden. Lees meer hierover op de website bij ‘trainingen’ (onder ‘informatie’).

Nieuwsbegrip in vogelvlucht
Nieuwsbegrip is in 2005 gestart door Het Projectbureau (tegenwoordig genaamd CED-Groep uitgeverij)
van de CED-Groep Rotterdam, in het kader van uitbreiding van de leertijd voor begrijpend lezen.
Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen met het nieuws van de dag. Nieuwsbegrip biedt
wekelijks teksten en opdrachten die aansluiten bij de actualiteit. De actualiteit zorgt voor betrokkenheid,
enthousiasme en motivatie van de leerlingen. De werkwijze van Nieuwsbegrip zorgt niet alleen voor goede
resultaten op het gebied van begrijpend lezen, maar leerlingen krijgen ook meer interesse in het nieuws
en de wereld om hen heen. Het vergroot hun woordenschat en hun kennis van de wereld. En juist dit zijn
twee belangrijke voorwaarden voor begrijpend lezen.
Nieuwsbegrip bestaat uit twee delen (waarvan het tweede deel optioneel is):
Deel 1: Nieuwsbegrip Basis: dit zijn wekelijkse lessen aan de hand van actuele informatieve teksten. De
lessen zijn te downloaden van een website voor leerkrachten: www.nieuwsbegrip.nl. Op deze site
is ook het archief van eerdere afleveringen van Nieuwsbegrip te vinden. NOS Jeugjournaal maakt
bij elk onderwerp een videoclip die bekeken kan worden via de website. Daarnaast bevat de site
een forum, waar gebruikers reacties kunnen geven, ervaringen kunnen uitwisselen en vragen
kunnen stellen. Via de site kunnen de leerlingen c.q. leerkrachten ook elke week nieuwe
suggesties voor een onderwerp naar de ontwikkelaars van Nieuwsbegrip mailen.
Deel 2: Nieuwsbegrip XL: de leerlingenwebsite www.nieuwsbegripxl.nl bevat wekelijks een les met
steeds een andere tekstsoort, een woordenschatles, een schrijfopdracht en spelletjes.
Leerkrachten loggen in op www.nieuwsbegripxl.nl/docenten en kunnen daar zelf leerlingen
toevoegen en hun resultaten inzien. De leerkracht kan zelf woordenschattoetsen samenstellen.
Daarnaast kan hij op deze website strategielessen en leesbegriptoetsen downloaden. De lessen
van Nieuwsbegrip XL zijn een aanvulling op de lessen van Nieuwsbegrip Basis. Gezamenlijk
vormen Nieuwsbegrip Basis en Nieuwsbegrip XL een complete methode voor begrijpend lezen.
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Niveaus
Ons auteursteam maakt elke week de teksten en lessen van Nieuwsbegrip Basis en Nieuwsbegrip XL op
vijf niveaus: niveau AA, niveau A, niveau B, niveau C en niveau D. Dit gebeurt steeds in blokken van zes
weken. In de laatste week van het blok biedt niveau D een andere tekstsoort die aansluit bij het thema
van een week eerder. Leerlingen gaan dan aan de slag met het vergelijken van verschillende teksten en
soorten teksten die qua inhoud op elkaar aansluiten, maar qua invalshoek van elkaar (kunnen) verschillen.
De verschillende niveaus kunnen als volgt ingezet worden voor leerlingen in PO, VO en MBO.
Niveau

PO

VO

MBO

AA

groep 4

A

groep 5 en 6

ISK en praktijkonderwijs

Pas gealfabetiseerde cursisten

B

groep 7 en 8

vmbo bbl/kbl leerjaar 1-2

Niveau 1

C

betere lezers van groep 8

vmbo bbl/kbl leerjaar 3-4

Niveau 2

vmbo g/t leerjaar 1-3
havo-vwo leerjaar 1-2
D

vmbo t leerjaar 4

Niveau 3

havo-vwo leerjaar 3-4
De verschillende niveaus van Nieuwsbegrip: voor welke groepen/klassen geschikt?
Elke gebruiker van Nieuwsbegrip heeft toegang tot de materialen van alle niveaus, waardoor de
differentiatiemogelijkheden groot zijn.
In onderstaand schema worden de diverse niveaus van Nieuwsbegrip gekoppeld aan de AVI- en
CLIBniveaus. Nieuwsbegrip kan ook gebruikt worden in het voortgezet onderwijs en het MBO. In
onderstaand schema staat hoe de niveaus van Nieuwsbegrip zich verhouden tot de referentieniveaus van
de commissie Meijerink en het Raamwerk Nederlands.
Niveau

AVI/Clib-niveau

Referentieniveaus

Nieuwsbegrip

Commissie Meijerink

Raamwerk Nederlands

AA

AVI E3 – E4

A

28/5 – 48/6

B

54/7 – 68/8

1F

A2-B1

C

minimaal 75/8+

2F

B1

D

minimaal 88/8++

2F-3F

B2

A2

De verschillende niveaus van Nieuwsbegrip: bij welk lees- c.q. taalniveaus sluiten ze aan?
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Kerndoelen basisonderwijs
Nieuwsbegrip Basis kan ingezet worden als aanvullend materiaal bij een reguliere methode voor
begrijpend lezen. De combinatie van Nieuwsbegrip Basis met de leerlingenwebsite van Nieuwsbegrip XL
biedt voor het primair onderwijs een complete methode voor begrijpend lezen, die aan alle kerndoelen
voor begrijpend lezen voldoet.1 Met Nieuwsbegrip werkt u aan de kerndoelen voor Nederlands - Schriftelijk
onderwijs en de kerndoelen voor Nederlands - Taalbeschouwing, waaronder strategieën. Met de inzet van
de videoclips van het Jeugdjournaal werkt u tevens aan de kerndoelen voor Nederlands - Mondeling
onderwijs.
Daarnaast werkt Nieuwsbegrip ook aan Tussendoelen Gevorderde Geletterdheid. Het gaat om de
Tussendoelen Lees- en Schrijfmotivatie, Begrijpend Lezen, Strategisch Schrijven, Informatieverwerking,
Leeswoordenschat en Reflectie op geschreven taal.
Op de site van Nieuwsbegrip staan kerndoelenschema’s waarin precies wordt aangegeven aan welke
kerndoelen en tussendoelen gewerkt wordt. De kerndoelenschema’s verschijnen steeds per afgelopen blok
op de website van Nieuwsbegrip. Op deze manier kunt u zien op welke momenten aan welke kerndoelen
en tussendoelen is gewerkt.

1

SLO-analyse Nieuwsbegrip (Nieuwsbegrip Basis en Nieuwsbegrip XL) - CED-Groep, Enschede (SLO), februari
2010. Zie: http://www.leermiddelenplein.nl/php/detail.php?id=162208
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Deel 1: Nieuwsbegrip Basis
1.1

Inleiding

Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij leerlingen een tekst lezen over een actueel onderwerp. Aan de actuele
tekst zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, die tot doel hebben leerlingen strategisch te
laten lezen. De achterliggende gedachte voor het ontwikkelen van Nieuwsbegrip is dat de actualiteit de
leerlingen motiveert om de tekst te lezen. De leerlingen van de deelnemende scholen mogen zelf een
actueel onderwerp kiezen. Wekelijks kunnen ze hun verzoek mailen via de website. Op maandagmorgen
om half tien maakt de redactie uit alle suggesties een keuze en schrijft vervolgens op basis van diverse
bronnen een tekst op vijf niveaus over het geselecteerde onderwerp.
Maandag staan de teksten vanaf 13.00 uur op de website www.nieuwsbegrip.nl. Maandagavond staan daar
tevens de opdrachten en de handleiding. De materialen worden door de school geprint en gekopieerd.
Voor dyslectici bestaat er de mogelijkheid om de teksten van de basislessen te laten voorlezen. Dit kan
met de functie ‘Readspeaker’. Scholen die gebruik maken van andere programma’s om geschreven taal
om te zetten naar gesproken taal, kunnen gebruik maken van de pdf-bestanden.
In de klas worden de teksten gelezen met gebruikmaking van het stappenplan lezen. Dit stappenplan is te
downloaden van de site en moet eenmalig door de school worden geprint en gekopieerd (en eventueel
gelamineerd). Het lezen van de teksten gebeurt door middel van rolwisselend lezen. U kunt hier meer over
lezen in paragraaf 1.6.
Per schooljaar worden 42 teksten op vijf niveaus met bijbehorende opdrachten aangeleverd via de
website. Er wordt gewerkt met blokken van zes weken. In de eerste vijf weken staat per tekst een
bepaalde strategie centraal, terwijl in de zesde week (in de blokles) de strategieën in de tekst
geïntegreerd aan bod komen. Het lezen van de tekst en het maken van de opdrachten neemt bij niveau
AA ongeveer een half uur in beslag en bij niveau A, B en C ongeveer drie kwartier. Bij niveau D duurt de
behandeling van de eerste tekst ongeveer 1 lesuur.
De lessen van Nieuwsbegrip Basis kunnen worden ingezet naast een reguliere methode voor begrijpend
lezen in het kader van leertijduitbreiding voor begrijpend lezen.
De website www.nieuwsbegrip.nl is actueel. Dat wil zeggen dat steeds het thema klaarstaat dat die week
aan de orde is. In het archief op de site worden alle reeds verschenen teksten met opdrachten en
handleidingen opgeslagen. Zo kunnen leerlingen die een bepaald thema nog niet af hebben, toch nog de
opdrachten doen. U kunt onder de knop ‘totaaloverzicht’ ook een lijst downloaden met een overzicht van
de onderwerpen, diverse strategieën en meervoudige intelligenties die per week aan bod zijn gekomen. Zo
kunt u op basis van deze informatie een geschikt onderwerp kiezen indien u niet wilt werken met het
onderwerp van de huidige week.

1.2

Didactische principes

Nieuwsbegrip gaat uit van een aantal didactische principes, die hier kort worden opgesomd:
-

De leerlingen zijn gemotiveerd om te lezen door eigen inbreng en actualiteit.

-

De leerlingen krijgen evidence based strategieën voor begrijpen lezen aangeboden.

-

Een stappenplan is een hulpmiddel om de strategieën in samenhang te gebruiken.

-

De leerlingen passen strategieën vaak toe met automatisering als doel.

-

Een leesaanpak waarbij een expert hardop denkt, draagt bij aan beter tekstbegrip.
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-

De leerlingen kunnen van elkaar leren.

-

Sleutelschema’s ondersteunen tekstbegrip.

-

De leerlingen breiden hun woordenschat uit.

-

De leerlingen breiden hun kennis van de wereld uit.

-

Er wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van leerlingen (meervoudige intelligentie)

Voor de achtergronden en verantwoording met betrekking tot deze uitgangspunten, verwijzen we u naar
de Theoretische Verantwoording bij Nieuwsbegrip (zie Bijlage 3). In deze handleiding zullen de
uitgangspunten op relevante plaatsen terugkomen.

1.3

De leerlijn van Nieuwsbegrip

In de basislessen van Nieuwsbegrip staat een aantal strategieën voor begrijpend lezen centraal dat van
belang is om teksten te begrijpen. De volgende vijf strategieën vormen de leerlijn van Nieuwsbegrip:

•
•
•
•
•

voorspellen
ophelderen van onduidelijkheden
samenvatten
vragen stellen
relaties/verwijswoorden

Deze strategieën voor begrijpend lezen vormen tevens de basis van het stappenplan dat bij Nieuwsbegrip
gebruikt wordt. Ze worden geoefend met actuele, informatieve teksten.
Een zesde strategie, visualiseren, komt steeds aan de orde in de opdracht waarbij leerlingen een
sleutelschema van de tekst moeten invullen.
Elk van de vijf strategieën staat eens in de zes weken apart centraal en wordt binnen die periode ook
geïntegreerd geoefend. Er zijn zeven blokken van zes weken in een schooljaar: elke strategie komt dus
zeven keer apart aan bod. Elke zesde les van een blok is een zogenaamde blokles. In de blokles komen de
vijf strategieën die in de voorgaande vijf lessen afzonderlijk aan de orde zijn gekomen, geïntegreerd aan
bod. De bloklessen wijken qua opzet iets af van de vijf ‘gewone’ lessen. Zo biedt een blokles meer
strategieopdrachten om te kunnen oefenen met alle strategieën. Daarnaast is in een blokles geen opdracht
voor meervoudige intelligentie (MI-opdracht) opgenomen. Door deze opzet kunnen de bloklessen ook
ingezet worden als repetitie. Er wordt geen normering aangeboden voor deze lessen. Ze zijn dan ook
vooral bedoeld om een beeld te krijgen van de vorderingen van uw leerlingen.
Binnen niveau AA wordt naast de strategieën ook iedere week aandacht besteed aan technisch lezen.
Voor niveau D is de leerlijn uitgebreid op basis van de niveaubeschrijvingen van de commissie Meijerink.
Daarbij richt Nieuwsbegrip zich op het niveau tussen 2F en 3F. Bij Nieuwsbegrip D is er extra aandacht
voor argumenteren en het analyseren van argumenten, het beoordelen van de waarde van de informatie
uit de tekst en het trekken van conclusies naar aanleiding van (gedeelten van) de tekst.
Hieronder volgt een toelichting van de strategieën die in Nieuwsbegrip aan de orde komen.
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Voorspellen
Voorspellen is een strategie die op verschillende momenten voor, tijdens en na het lezen van een tekst
wordt uitgevoerd. Voorafgaand aan het lezen oriënteren de leerlingen zich op de tekst. Aan de hand van
de uiterlijke kenmerken van een tekst vormen de leerlingen zich een beeld van het onderwerp en kunnen
zij nagaan wat ze hierover al weten. Het voorspellen kan ook betrekking hebben op een alinea of het
verloop van een tekst. Na het lezen van (een deel van) de tekst controleren de leerlingen hun
voorspelling(en).
Ophelderen van onduidelijkheden
Tijdens het lezen van een tekst komen de leerlingen vaak onduidelijkheden tegen: woorden die zij niet
kennen, zinnen of alinea’s die zij niet begrijpen, enzovoorts. De strategie ophelderen van onduidelijkheden
geeft de leerlingen handvatten om tot begrip van de tekst te komen.
Samenvatten
De leerlingen leren hoe ze een alinea, een stukje van de tekst of een hele tekst samen moeten vatten. Ze
stellen zichzelf vragen en halen de belangrijkste informatie uit de tekst. Op die manier wordt steeds
opnieuw nagegaan of (een stukje van) de tekst begrepen is. Waar mogelijk maken de leerlingen gebruik
van het sleutelschema dat zij in elke les maken.
Vragen stellen
Tijdens het lezen van een tekst is het belangrijk dat de leerling zich bewust is van wat hij leest en of hij
alles begrijpt. Het stellen van vragen speelt hierin een belangrijke rol. Door zichzelf vragen te stellen en
goede vragen bij stukjes tekst te formuleren, kan de leerling de belangrijkste informatie uit een tekst
samenvatten en controleren of hij alles begrepen heeft.
Relaties en verwijswoorden
Om tot goed begrip van een tekst te komen, is het belangrijk dat de leerling inzicht heeft in de structuur
van een tekst en de relaties tussen woorden, zinnen en alinea’s. De strategie relaties en verwijswoorden
helpt de leerling hierbij.
Visualiseren
Om een goed overzicht te krijgen van de inhoud van een tekst is het van belang dat een leerling zich een
beeld kan vormen van de tekst. Het visualiseren kan in het hoofd gebeuren, of op papier. Een manier om
te visualiseren, is het maken van een sleutelschema bij de tekst.
De diepte in (alleen voor niveau D)
Om de boodschap van de schrijver goed uit een tekst te kunnen halen, is er een aantal zaken waar de
leerlingen op kunnen letten: woordkeus van de schrijver en opbouw en aanvaardbaarheid van de
argumentatie. Op grond daarvan trekken zij conclusies over de intenties, opvattingen en gevoelens van de
auteur. Daarnaast letten zij op het doel van de schrijver en trekken zij conclusies over de informatie in de
tekst.
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1.4

De teksten

Elke les van Nieuwsbegrip wordt op vijf niveaus uitgewerkt: niveau AA, A, B, C en D. De teksten in de
lessen van een bepaalde week gaan steeds over hetzelfde, actuele onderwerp, maar het leesniveau is net als de opdrachten – aangepast aan de groep of het leerjaar waarvoor de les is bedoeld.
De teksten van Nieuwsbegrip zijn gebaseerd op authentieke teksten. Er wordt gebruik gemaakt van
verschillende bronnen, zoals landelijke en regionale dagbladen, het Jeugdjournaal of teksten van het
internet. Onderaan de teksten worden de bronnen vermeld.
De AA-teksten hebben qua niveau een opbouw van AVI-E3 aan het begin van het schooljaar naar AVI-E4
aan het einde van het schooljaar. In de handleiding per les staat steeds aangegeven wat het AVI-niveau
van de tekst van die week is.
De moeilijkheidsgraad van de teksten van de niveaus A, B en C wordt aangegeven door middel van het
CLIB-niveau. Om dit niveau te bepalen wordt gebruik gemaakt van P-CLIB, een softwareprogramma van
Cito dat de moeilijkheidsgraad van teksten berekent door het technisch leesniveau en het begrijpend
leesniveau aan elkaar te koppelen.
De teksten van niveau A hebben een CLIB-niveau tussen 28/5 en 48/6. De teksten van niveau B hebben
een CLIB-niveau tussen 54/7 en 68/8. Het CLIB-niveau van de C-teksten is minimaal 75/8+ en het CLIBniveau van de D-teksten is minimaal 88/8++. Hierbij geeft het getal voor de schuine streep aan wat de
Clib-score is en het getal achter de schuine streep geeft het CLIB-niveau aan.
In onderstaand schema is te zien hoe de CLIB-niveaus zijn opgebouwd en welke marges gelden.

CLIB-niveau

Omschrijving van het begrijpendvaardigheidsniveau

Marge

Gem

Clib

CLIB-Start

Onder het gemiddelde niveau eind groep 3

-12 of lager

CLIB-3

Rond het gemiddelde niveau eind groep 3

18

-2

-11 t/m 7

CLIB-4

Rond het gemiddelde niveau eind groep 4

12

14

8 t/m 20

CLIB-5

Rond het gemiddelde niveau eind groep 5

14

28

21 t/m 35

CLIB-6

Rond het gemiddelde niveau eind groep 6

12

42

36 t/m 48

CLIB-7

Rond het gemiddelde niveau eind groep 7

12

55

49 t/m 61

CLIB-8

Rond het gemiddelde niveau eind groep 8

12

68

62 t/m 74

CLIB-8+

Rond het gemiddelde niveau eind brugklas

12

81

75 t/m 87

CLIB-Plus

Boven het gemiddelde niveau eind brugklas

13

94

87 of hoger

Opbouw van CLIB-niveaus

1.5

Opbouw van de les

Een les Nieuwsbegrip van niveau AA begint met een uitgebreide introductieactiviteit op het gebied van
technisch lezen. Deze activiteit bereidt de leerlingen voor op een aantal woorden die moeilijk te decoderen
zijn en duurt ongeveer tien minuten. Verder wordt het stramien van de andere niveaus gevolgd.
De lessen van alle niveaus zijn volgens eenzelfde, maar flexibel, stramien opgebouwd. In iedere les komen
dezelfde onderdelen voor, al kan de volgorde van deze onderdelen verschillen. Bij iedere les wordt een
handleiding voor de leerkracht geleverd.
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Tekst en woordenlijst
De tekst vormt het uitgangspunt van de les. Bij de tekst hoort een woordenlijst met de moeilijke woorden
(2 - 5 woorden) uit de tekst en de betekenis erbij. Deze woordenlijst is voor niveau B, C en D te vinden in
de handleiding bij elke tekst. Bij niveau AA en A staat de woordenlijst onderaan de tekst. Voor niveau B, C
en D kunt u zelf inschatten of het nodig is om de woordenlijst bij de tekst te zetten. Voor alle niveaus is
het de bedoeling dat uw leerlingen zelf (ook) moeilijke woorden aandragen.
Tekst lezen met het stappenplan en de woordhulp
U begint de les met het (samen) lezen van de tekst met stappenplan en woordhulp. Het lezen van de tekst
gebeurt op de manier van rolwisselend lezen (zie verder). Vervolgens schrijven leerlingen woorden op uit
de tekst die zij zelf moeilijk vinden of niet kennen en zoeken ze de betekenis op met behulp van de
woordhulp. Bij niveau AA begint de les met een activiteit die gericht is op het samen oefenen van een aantal
leestechnisch gezien moeilijke woorden.

Begrijpend leesstrategieën
Na het lezen van de tekst worden de opdrachten gemaakt. Elke les bevat een oefening waarin een
strategie voor begrijpend lezen (met betrekking tot het stappenplan) centraal staat. De strategieën voor
niveau AA, A, B en C zijn voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en
relaties en verwijswoorden. Voor niveau D is er daarnaast nog de strategie de diepte in.
Sleutelschema
De leerlingen vullen een sleutelschema in over de tekst, teneinde de tekst te visualiseren. Bij verschillende
teksten kunnen verschillende sleutelschema's horen. Dit ligt onder andere aan de denkactiviteiten die de
leerlingen bij de tekst moeten toepassen. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende
denkactiviteiten en de daarbij passende sleutelschema's. In het overzicht worden ook enkele voorbeelden
genoemd van hoe de sleutelschema’s worden toegepast in opdrachten van Nieuwsbegrip Basis.

Benoemen

Denkactiviteiten

Sleutelschema's

Voorbeelden

Benoemen

Kaart

* Namen van onderdelen van een

Beschrijven

Tekening met labels

vulkaanuitbarsting bij illustratie noteren.

Meten

Tabel

Inschatten

Matrix
Serie kaarten of diagrammen
met onderschrift

Sorteren/ordenen

Indelen

Boomdiagram

* Foto-schema: wat uit de tekst past bij

Definiëren

Tabellen

welke foto van personen/dieren/dingen?

Generaliseren

Vinktabel, grafiek of kaart

* Match-schema: wat hoort bij elkaar?

Vergelijken

Venndiagram

* Zelf een kaart tekenen van leefgebied

Tegenover elkaar

Kwadrant

van konikpaarden.

stellen

Fotoschema

* Boomdiagram maken van wat allemaal

Combineren

Match-schema

bij de egel hoort.

Woordenweb / mindmap

* Maak een woordenweb rondom wolven

Wie-Wat-Waarschema

in Nederland.
* In een schema de tegenstellingen
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tussen Oost- en West Berlijn noteren.
* Wat gebeurde er allemaal na de
aardbeving in Haïti?

Op volgorde

Op

Tijdbalk

* Tijdbalk maken van gebeurtenissen in

zetten

(chronologische)

Stroomdiagram

het Paasverhaal.

volgorde zetten

Cirkeldiagram

* Stroomdiagram maken van de juiste

Beschrijvingen

Opeenvolging van

volgorde van gebeurtenissen bij Junior

geven van

plaatjes/diagrammen

Songfestival.

processen

Reden – Gebeurtenisschema

* Opeenvolging weergeven van de

Instrueren

Oorzaak - Gevolgschema

gebeurtenissen die leidden tot de

(Verhaal) vertellen

Jaartallenschema

eenwording van Duitsland.
* Jaartallenschema: welke jaartallen
horen bij welke gebeurtenissen? Of
welke gebeurtenis hoort bij welk jaartal?
* Oorzaak-gevolgschema invullen over
hoe en waarom van CO2 in de lucht.

Beoordelen

Evalueren

Waardetabel

* Tabel met percentages: welke

(waarde

Beoordelen

Scorelijst

percentages horen waarbij?

toekennen)

Criteria

Tabel

* Argumenten van voor- en

aanbrengen

Getallenschema

tegenstanders van de zeiltocht van

Selecteren

Bekend – benieuwd – geleerd-

Laura.

Vergelijken

schema

Naar: Bots, R. e.a. (2003). Cursus Taalgericht vakonderwijs en samenwerkend leren. Rotterdam: CED-Groep.

Woordenschat
Tijdens het lezen van de tekst zullen leerlingen voor hen moeilijke woorden tegenkomen. Met behulp van
de woordhulp (onderdeel van het stappenplan lezen) kunnen zij de betekenis van deze woorden
achterhalen. Indien nodig kunnen zij gebruikmaken van de gegeven woordenlijst die in de les zelf (niveau
AA en A) of in de handleiding bij de les (niveau B, C en D) opgenomen is. Bij de strategie ophelderen van
onduidelijkheden wordt in veel gevallen nog extra met de woorden geoefend.
Nieuwsbegrip XL biedt structureel woordenschatopdrachten met moeilijke woorden die in de tekst aan bod
komen; zeven woorden voor niveau AA en tien woorden voor niveau A, B en C. Meer hierover is te lezen in
paragraaf 2.2.4.
Meervoudige intelligentie
De oefeningen die de leerlingen doen, wisselen elkaar qua werkvormen in de opeenvolgende lessen af. De
laatste opdracht in de lessen van Nieuwsbegrip is geïnspireerd op de theorie van de meervoudige
intelligentie (MI). Bij deze theorie wordt ervan uitgegaan dat mensen op verschillende manieren intelligent
zijn. Er zijn acht verschillende intelligenties. Deze worden bij Nieuwsbegrip ingezet. Dit levert een grote
variatie aan werkvormen op.
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Intelligentie
Verbaal-linguïstisch (woordknap)

In de opdrachten van Nieuwsbegrip Basis
Iets met...
lezen, praten, schrijven, kruiswoordpuzzels, verhalen, gedichten,
grappen, discussiëren, debatteren

Logisch-mathematisch (rekenknap)

Iets met...
rekenen, calculeren, begroten, redeneren, experimenteren, logica,
getallen en symbolen, jaartallen

Visueel-ruimtelijk (beeldknap)

Iets met...
tekenen, knutselen, legpuzzels, ontwerpen, schetsen, inrichten,
architectuur, foto´s navigeren, grafische voorstellingen, schema´s

Muzikaal-ritmisch (muziekknap)

Iets met...
componeren, ritme en melodie, muziek lezen/ maken/beluisteren,
neuriën, zingen, fluiten, rappen

Lichamelijk-kinesthetisch

Iets met...

(beweegknap)

gymnastiek, sporten, bewegen, handvaardigheid, dansen,
choreografie, acteren, mime, lichaamstaal, jongleren

Interpersoonlijk (mensknap)

Iets met...
vrienden, feestjes, leiden en organiseren, teamplayer, interactie,
communiceren, samenwerken, zorgen, conflicten oplossen, in
gezichtspunten van anderen verplaatsen

Intrapersoonlijk (zelfknap)

Iets met...
zelfonderzoek, zelfkennis, dagboek bijhouden, fantaseren,
dromen, filosofisch, in contact met jezelf

Naturalistisch (natuurknap)

Iets met...
analyseren van overeenkomsten en verschillen, milieu, flora en
fauna, natuurlijke fenomenen, verzamelen en classificeren,
genieten van de natuur, natuurbescherming, ecologisch
bewustzijn

Meervoudige intelligentie en werkvormen in Nieuwsbegrip Basis
Wilt u weten welke meervoudige intelligenties aan bod zijn gekomen in de lessen? Een totaaloverzicht
hiervan staat in het archief op www.nieuwsbegrip.nl.

1.6

Werken met het Stappenplan Lezen en de Woordhulp

Bij Nieuwsbegrip kunnen de teksten gelezen worden op een manier die rolwisselend lezen heet.
Rolwisselend lezen is een uitwerking van het meester-gezelonderwijs voor begrijpend lezen. Vroeger
werden ambachtelijke beroepen geleerd doordat de meester aan zijn gezel voordeed wat hij moest doen.
De meester liet zien hoe hij een bepaalde vaardigheid uitvoerde en zijn leerling deed hem stap voor stap
na. Bij begrijpend lezen is het voor de leerling niet duidelijk of niet zichtbaar hoe de expert het lezen
aanpakt. Veel speelt zich namelijk af in het hoofd van de expert. Door hardop te denken kan de expert
duidelijk maken hoe hij bijvoorbeeld een bepaalde strategie toepast.
Bij 'rolwisselend lezen' wordt er in groepjes gelezen. Een expert denkt hardop, zodat de leerlingen kunnen
zien en horen hoe hij het lezen aanpakt. In het begin is de leerkracht de expert, hij staat model voor de
leerlingen. Geleidelijk aan nemen de leerlingen de rol van de expert over.
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Het is de bedoeling dat leerlingen door het gebruik van de leesaanpak bepaalde strategieën en
vaardigheden van begrijpend lezen toepassen bij het lezen van actuele informatieve teksten. Hierdoor
begrijpen ze de teksten beter.
Om de leerlingen te ondersteunen bij het lezen van teksten maken ze gebruik van het Stappenplan
Lezen.

Stappenplan Lezen en Woordhulp voor niveau A, B en C
Voor niveau AA is er een vereenvoudigde versie van het stappenplan. Voor niveau D is er een
uitgebreidere versie van het stappenplan. Het stappenplan lezen sluit aan bij gangbare stappenplannen in
methodes voor strategisch begrijpend leesonderwijs. De strategieën van 'rolwisselend lezen' zijn verwerkt
in het stappenplan.
Bij 'Voor het lezen' wordt de tekst geïntroduceerd en de leerlingen oriënteren zich op de tekst. Ze kijken
naar de uiterlijke kenmerken (titel, kopjes, plaatjes) en doen aan de hand daarvan een voorspelling
(strategie 'voorspellen') over het onderwerp van de tekst. Ze gaan na wat ze zelf al weten over dat
onderwerp.
Bij 'Tijdens het lezen' wordt de tekst hardop gelezen. Als er een moeilijk woord of fragment in staat, wordt
er een strategie toegepast om de moeilijkheid op te lossen (strategie 'ophelderen van onduidelijkheden').
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Bij een moeilijk woord wordt de Woordhulp ingezet. De Woordhulp biedt woordenschatstrategieën (niet
te verwarren met de eerder besproken strategieën voor begrijpend lezen), waarmee leerlingen achter de
betekenis van het moeilijke woord kunnen komen. Het gaat hierbij om de volgende strategieën:

• een omschrijving, synoniem of antoniem in de tekst zoeken
• naar de illustratie kijken
• het woord analyseren.
Wanneer deze strategieën niet werken, kan aan een ander de betekenis worden gevraagd of wordt het
woordenboek gebruikt.
Bij 'Tijdens het lezen' worden ook voorspellingen gedaan en gecontroleerd over delen van de tekst. Bij 'Na
het lezen' kijken de leerlingen terug op het leesproces. Ze controleren of hun voorspelling over de tekst
(die ze gedaan hebben bij 'Voor het lezen') klopt en gaan na of ze de tekst begrepen hebben. Vervolgens
vatten ze de tekst samen in een paar zinnen (strategie 'samenvatten'). Bij niveau D is dit ook het moment
om nogmaals kritisch te kijken naar de argumentatie in de tekst en om conclusies te trekken over de
tekst.
U kunt de verschillende versies van het stappenplan lezen downloaden op www.nieuwsbegrip.nl (bij
‘basismateriaal’). Van het stappenplan lezen voor niveau A, B en C kunt u ook een poster bestellen. Lees
meer hierover op de website.

Modelen
De leerkracht doet eerst een aantal keren voor hoe het stappenplan gebruikt wordt ('modelen'). Het
modelen wordt opgebouwd. Er zijn vier verschillende fasen. In het begin is de leerkracht de expert en
leest hardop denkend de tekst voor. Na verloop van tijd neemt een leerling de rol van expert over. De
leerkracht kan zelf bepalen hoe ver de leerlingen al zijn (hoe vaak de leesaanpak al aan bod is gekomen)
en volgens die fase werken.
Bepaal of de leerlingen aan fase 1, 2, 3 of 4 toe zijn. In fase 1 hebben de leerlingen
geen of weinig ervaring met rolwisselend lezen, in fase 4 veel. Gebruik in elke fase het
stappenplan. Werk volgens de bepaalde fase bij het lezen van teksten:

Fase 1: Klassikaal: u bent de

Fase 2: Klassikaal:

Fase 3: Viertallen

Fase 4: Viertallen

expert.

een leerling is

met

zelfstandig: in

Lees de tekst hardop voor. Model

expert.

ondersteuning: in

groepjes lezen.

door voor, tijdens en na het lezen

Geef een leerling de rol

groepjes lezen.

De leerlingen

en achteraf hardop alle stappen van

van expert. De leerling

Verdeel de klas in

werken zelfstandig

het stappenplan bij de tekst te

leest de tekst hardop

heterogene

in heterogene

doorlopen.

voor, modelt de

viertallen. Eén

groepjes. Eén

Overleg met de leerlingen:

stappen van het

leerling in het

leerling in het

- bij het achterhalen van de

stappenplan en

groepje is de expert

groepjes is de

betekenis van een moeilijk woord;

overlegt met de overige

die de stappen van

expert die de

- bij het vinden van oplossingen van

leerlingen. Geef de

het stappenplan

stappen van het

problemen bij het lezen van een

leerling daarbij

modelt en overlegt

stappenplan modelt

tekst;

ondersteuning en

met de overige

en overlegt met de

- bij het bedenken van het

positieve feedback.

leerlingen.

overige leerlingen.
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belangrijkste van een alinea;

Ondersteun de

- bij het samenvatten van de tekst.

groepjes.

De leesaanpak: Onderdeel rolwisselend lezen

1.7

Toetsing

1.7.1 Bloklessen
In Nieuwsbegrip wordt gewerkt met blokken van zes weken. In de eerste vijf weken staat per tekst een
bepaalde strategie centraal, terwijl in de zesde week de strategieën in de tekst geïntegreerd aan bod
komen. In deze blokles passen de leerlingen alle strategieën aan de hand van het stappenplan toe bij de
actuele tekst. De bloklessen geven u inzicht in de vorderingen van uw leerlingen. Er wordt geen normering
gegeven, omdat het niet is aan te raden om de resultaten om te zetten naar een cijfer. Als u de leerling
zelfstandig en individueel aan de blokles laat werken, dan krijgt u wel een goed beeld van de strategieën
die hij of zij beheerst.

1.7.2 Begintoetsen en eindtoetsen
Bij Nieuwsbegrip zijn begin- en eindtoetsen beschikbaar voor alle niveaus (AA, A, B, C en D).
De begintoets kan na vijf tot tien weken Nieuwsbegrip worden afgenomen. Met de toetsresultaten krijgt u
inzicht in de beheersing van de begrijpend leesstrategieën (die in de lessen Nieuwsbegrip aan bod komen)
van de leerlingen. Waar vallen ze uit? Welke strategieën beheersen ze al goed? Aan de strategieën die de
leerlingen (nog) niet goed beheersen, kunt u extra aandacht besteden en u kunt er gericht mee oefenen.
In het archief vindt u per strategie een overzicht van lessen waar u de leerlingen eventueel extra mee
kunt laten oefenen. Na 25 à 30 weken Nieuwsbegrip kunt u de eindtoets afnemen en beoordelen of de
leerlingen vooruit zijn gegaan.
Aangezien een niveau twee leerjaren dekt (met uitzondering niveau AA), zijn er twee begintoetsen en
twee eindtoetsen per niveau, zodat de leerlingen niet twee maal dezelfde toets maken.
Bijvoorbeeld:
Nieuwsbegrip niveau A
Leerling 1

schooljaar ‘11-‘12

schooljaar ‘12-‘13

groep 5

groep 6

Begintoets niveau A

Eindtoets niveau A

Begintoets niveau A

Eindtoets niveau A

versie 1

versie 1

versie 2

versie 2

1.7.3 Leesbegriptoetsen
Indien u werkt met Nieuwsbegrip XL, zijn er naast bovenstaande toetsen ook leesbegriptoetsen
beschikbaar waarmee algemeen tekstbegrip wordt gemeten aan de hand van verschillende tekstsoorten.
Meer over deze toetsen is te lezen in paragraaf 2.2.6.
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17.4. Woordenschattoetsen
Deze toetsen zijn tevens enkel beschikbaar voor de klanten die Nieuwsbegrip XL gebruiken. De leerkracht
kan zelf woordenschattoetsen samenstellen aan de hand van de woorden die aan bod zijn gekomen in de
woordenschatlessen van Nieuwsbegrip XL. Meer informatie hierover staat in paragraaf 2.2.5.

1.8 Videoclips Jeugdjournaal
1.8.1 Inleiding
In opdracht van Nieuwsbegrip maakt het NOS Jeugdjournaal iedere maandag een filmpje dat inhoudelijk
aansluit op de teksten van Nieuwsbegrip. Hiermee ondersteunt u de teksten en oefent u met begrijpend
luisteren.
Op de website www.nieuwsbegrip.nl vindt u een stappenplan Luisteren en Kijken (kijk hiervoor bij
‘basismateriaal’). In de handleiding van de basislessen van Nieuwsbegrip vindt u voor de leerlingen
wekelijks inhoudelijke kijk- en luistervragen bij de filmpjes. Een filmpje kan op verschillende manieren
worden ingezet. Het kan worden bekeken voorafgaand aan het lezen van de informatieve tekst, om
voorkennis aan te brengen en te activeren. Zo wordt de tekst toegankelijker voor de leerlingen. Het
filmpje kan ook worden bekeken na het lezen van de tekst en het maken van de opdrachten, als
verdieping en extra toelichting. Als de strategie ‘voorspellen’ centraal staat, kijkt u het filmpje na het lezen
van de tekst. De videoclips kunt u bekijken via een link bij het wekelijkse materiaal op de website
www.nieuwsbegrip.nl.

1.8.2 Filmpjes en opdrachten
Bij de videoclips moeten leerlingen wekelijks twee soorten opdrachten doen:
1.

Luisteren en kijken naar het filmpje aan de hand van een Stappenplan Luisteren en Kijken (zie
paragraaf 1.8.3). Er zijn twee versies van het Stappenplan Luisteren en Kijken: één voor niveau AA en
één voor niveau A, B en C;

2.

Vragen beantwoorden over het filmpje. Daarbij gaat het om:
•

algemene luistervragen: deze kunnen bij elke luistertekst worden gesteld. Deze algemene
luistervragen hebben betrekking op de luisterstrategieën;

•

specifieke luistervragen: deze zijn speciaal toegespitst op de betreffende tekst. Deze specifieke
luistervragen hebben betrekking op de inhoud van het filmpje.

Bij elk filmpje wordt een aantal algemene luistervragen en specifieke luistervragen gesteld. De algemene
luistervraag/strategie is afhankelijk van het filmpje. De strategie kan overeenkomen met de strategie voor
begrijpend lezen die aan de orde komt in de les van Nieuwsbegrip Basis, maar dat hoeft niet.
De videoclip en de opdrachten staan wekelijks in de handleiding op de plaats waar de opdracht zou
kunnen worden ingezet (bij de strategie voorspellen en samenvatten bijvoorbeeld achteraan de les). In de
handleiding van Nieuwsbegrip Basis staat elke week de werkwijze van de opdrachten toegelicht.
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van Kijk- en luisteropdrachten bij de videoclips:
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Nieuwsbegrip niveau AA, week 35 – 2010

Nieuwsbegrip niveau A, week 35 - 2010

Nieuwsbegrip niveau B, week 39 - 2010

1.8.3 Stappenplan Luisteren en Kijken
Bij Nieuwsbegrip wordt gewerkt met een Stappenplan Luisteren en Kijken in twee versies: één versie voor
niveau AA en één versie voor niveau A, B en C. Het Stappenplan Luisteren en Kijken bestaat uit drie
stappen.
De stappenplannen kunt u downloaden van de website www.nieuwsbegrip.nl (bij ‘basismateriaal’). Het is
de bedoeling dat u voor elke leerling een exemplaar van het stappenplan heeft. (Als u de stappenplannen
op stevig papier kopieert en lamineert, kan het stappenplan lang meegaan.)
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Stappenplan voor niveau AA

Stappenplan voor niveau A, B en C

Elke week wordt in de les van Nieuwsbegrip Basis aandacht besteed aan één van de vijf begrijpend
leesstrategieën. Vier van deze stappen zijn – in meer of mindere mate – verwerkt in het Stappenplan
Luisteren en Kijken verwerkt. Het Stappenplan Luisteren en Kijken is dan ook gebaseerd op het
Stappenplan Begrijpend Lezen. In onderstaand schema is te zien dat de Begrijpend luisterstrategie
‘Begripscontrole’ zowel onder stap 1 als onder stap 3 van het Stappenplan Luisteren en Kijken valt.
Begrijpend

Begrijpend luisterstrategieën

leesstrategieën

In Stappenplan
Luisteren en Kijken

Luisterhouding

Stap 1: Voor het luisteren en

Let op: Luisteren (aandacht richten op het

kijken

luisteren)
Bepalen van het luisterdoel
Bepalen van de luistermanier
Voorspellen

Voorspellend luisteren (=voorspellen)

Stap 2: Tijdens het luisteren

Ophelderen van

Moeilijke woorden

en kijken

onduidelijkheden
Ophelderen van

Bedenken en uitvoeren van oplossingen als je

onduidelijkheden

niet goed geluisterd hebt of het niet goed
begrepen hebt: herhaling of nadere uitleg
vragen
Begripscontrole: heb ik goed geluisterd / heb ik

Stap 2 en stap 3

het goed begrepen?

Samenvatten

Samenvatten

Stap 3: Na het luisteren en

Vragen stellen

Vragen stellen

kijken
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1.9 Inoefenen leesstrategieën met het digibord
Nieuwsbegrip heeft ‘tools’ ontwikkeld om u te helpen bij het inoefenen van de leesstrategieën. U kunt er
via het digibord gebruik van maken. Open de tool door op de knop 'digibord' te klikken bij het wekelijkse
materiaal. De handleiding voor het Nieuwsbegrip digibord staat op www.nieuwsbegrip.nl (bij
‘basismateriaal’).
Leesstrategie voorspellen
Projecteer de tekst op uw digitaal schoolbord. Door de tekst aan te tikken, kunt u (onderdelen van) de
tekst vaag maken en weer scherp stellen. Ook kunt u stukjes tekst, zoals titels of tussenkopjes, vergroten.
Zo kunt u als leesexpert aan de leerlingen voordoen (modelen) hoe u de leesstrategie voorspellen
aanpakt.
In de loop van het schooljaar 2011-2012 worden ook de andere leesstrategieën uitgewerkt in een digibord
tool.

1.10 Aan de slag met Nieuwsbegrip
Eenmalig
Voorafgaand aan het werken met Nieuwsbegrip print u eenmalig het stappenplan lezen en u kopieert het
voor iedere leerling op stevig papier. Eventueel kunt u het lamineren. U print ook de rolkaarten en zorgt
ervoor dat er van iedere rol twee (geplastificeerde) exemplaren zijn. Het is aan te bevelen om ook een
exemplaar van het stappenplan lezen tot posterformaat te vergroten en op te hangen in de klas.
De rolkaarten en poster van het stappenplan (voor niveau A, B, C) kunt u vanaf nu ook bestellen. Lees
meer hierover op www.nieuwsbegrip.nl.

Wekelijks
Wekelijks kunt u tot maandag 9.30 uur via de website www.nieuwsbegrip.nl actuele onderwerpen voor de
teksten e-mailen naar de redactie van Nieuwsbegrip. De leerlingen kiezen met elkaar de onderwerpen die
gemaild worden. Bij toerbeurt volgen leerlingen – aan de hand van rollen – een week lang het nieuws,
bespreken mogelijke onderwerpen met de klas, en e-mailen een selectie naar de redactie van
Nieuwsbegrip. De redactie maakt een keuze uit de genomineerde onderwerpen, schrijft de teksten voor de
verschillende niveaus voor die week en ontwerpt bijbehorend lesmateriaal (opdrachten bij de tekst,
leerkrachthandleiding). U bepaalt zelf wanneer u e-mailt. U kunt bijvoorbeeld al op vrijdag een onderwerp
voor de komende week e-mailen.
Iedere maandagavond is er nieuw, actueel materiaal beschikbaar op de website. U kunt het printen en
kopiëren en er dinsdag direct mee aan de slag. De teksten van Nieuwsbegrip staan met het oog op Ralfilezen elke maandag al rond 13.00 uur op de site. Dit is een eerste, voorlopige versie van de tekst. Het is
altijd mogelijk dat er in de loop van de dag kleine wijzigingen in de tekst worden aangebracht.
TIP: Spreek op school af om alle materialen van Nieuwsbegrip centraal door één persoon te laten
downloaden en kopiëren.
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Nieuwsbegrip biedt elke week teksten op verschillende niveaus, maar wel met hetzelfde onderwerp. De
verschillende niveaus maken het mogelijk om niveaudifferentiatie binnen de klas vorm te geven. In
principe is het leerjaar bepalend voor de keuze van het niveau van de teksten van Nieuwsbegrip. Voor
leerlingen met een lager technisch leesniveau of voor leerlingen die veel moeite hebben met begrijpend
lezen, kan een lager niveau van Nieuwsbegrip worden ingezet. De betere leerlingen kunnen juist gaan
werken op een hoger Nieuwsbegrip-niveau. Kijk hiervoor in de handleiding van het niveau wat het AVI- of
Clibniveau van de tekst van de week is en ken op basis hiervan de tekst toe aan de leerlingen die aan dat
niveau toe zijn.
Bijvoorbeeld: U bent leerkracht in groep 6. Niveau A van Nieuwsbegrip is bedoeld voor dit leerjaar (zie ook
de tabel op pagina 4 van deze handleiding). Leerlingen met een lager technisch leesniveau of leerlingen
die veel moeite hebben met begrijpend lezen biedt u Nieuwsbegrip op niveau AA aan. De betere leerlingen
kunnen al werken met Nieuwsbegrip op B-niveau. Daarbij moet u er wel op letten of een leerling
emotioneel gezien al aan de tekst van een hoger niveau toe is. Hoewel het onderwerp voor de teksten van
alle niveaus hetzelfde is, kan de invalshoek per niveau verschillen.
Er zijn verschillende combinatiemodellen binnen een groep mogelijk: AA-A, A-B of B-C.
Afhankelijk van de mate waarin u met rolwisselend lezen werkt, kunt u bepaalde groepen met weinig
instructie aan de slag laten gaan, terwijl u zelf aan het werk gaat met de leerlingen die meer instructie en
begeleiding nodig hebben. Tevens kunt u bij het rolwisselend lezen de betere leerlingen inzetten als
model.

pagina 21 van 54

augustus 2011

Deel 2: Nieuwsbegrip XL

2.1

Inleiding

Nieuwsbegrip is met ingang van het schooljaar 2009-2010 uitgebreid met een internetsite voor leerlingen.
De combinatie van de basislessen van Nieuwsbegrip Basis en de opdrachten op de leerlingensite
www.nieuwsbegripxl.nl vormt een complete methode voor begrijpend lezen.
Nieuwsbegrip XL biedt leerstof en oefeningen voor niveau AA, A, B en C. Leerkrachten kunnen ook
inloggen op de docentensite van Nieuwsbegrip XL, waar zij hun leerlingen kunnen toevoegen en hun
ontwikkelingen in de gaten kunnen houden.
Het (begrijpend) lezen van alleen informatieve teksten met Nieuwsbegrip Basis is niet voldoende om aan
de kerndoelen voor leesvaardigheid te voldoen. Er moet ook aandacht zijn voor woordenschat en het
expliciet aanleren van strategieën voor begrijpend lezen. Daarnaast moet er geoefend worden met andere
dan informatieve teksten. Dit gebeurt bij de Schrijfopdrachten en in de [XL] Leeslessen op Nieuwsbegrip
XL.
Met Nieuwsbegrip Basis en Nieuwsbegrip XL tezamen werkt u aan de kerndoelen voor Begrijpend lezen.
Zie voor meer informatie hierover de Theoretische Verantwoording bij Nieuwsbegrip, in Bijlage 3.
De website van Nieuwsbegrip XL is opgebouwd uit een deel voor de leerlingen: www.nieuwsbegripxl.nl en
een omgeving voor de docenten: www.nieuwsbegripxl.nl/docenten/. Met de licentie Nieuwsbegrip Basis +
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Nieuwsbegrip XL kunt u met uw bestaande inloggegevens van Nieuwsbegrip inloggen. Vervolgens kunt u
via het docentendeel leerling-accounts aanmaken. Hierover is meer te lezen in paragraaf 2.3.
Heeft u op uw school geen beschikking over voldoende computers om met (groepjes) leerlingen te werken
aan Nieuwsbegrip XL? De belangrijkste lessen (XL leesles, woordenschatles, strategielessen) en de toetsen
zijn ook te downloaden als pdf. U kunt ze dus printen zodat de leerlingen de lessen op papier kunnen
maken. Een les kan ook meegegeven worden als huiswerk, zodat de leerling thuis op de computer aan de
slag kan. Nieuwsbegrip XL is vanaf elke computer met internet te bereiken.
Via www.nieuwsbegripxl.nl komen de leerlingen terecht bij ‘De Uitgeverij’. De leerlingen melden zich aan
bij de receptie met hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens maakt u zelf aan
(raadpleeg hiervoor de lerarenhandleiding). Na aanmelding komen de leerlingen in de redactieruimte. Hier
zijn verschillende activiteiten te vinden. Zo kunnen de leerlingen de [XL] leesles (verplicht om te voldoen
aan de kerndoelen) en de woordenschatles maken. Binnen de omgeving van een virtuele uitgeverij kunnen
de leerlingen, met de klas, ook hun eigen magazine samenstellen. Daarbij halen zij inspiratie uit de
onderwerpen van Nieuwsbegrip, gaan zij op zoek naar nieuws, geven hun mening over een onderwerp,
maken een verslagje, enzovoorts. Nieuwsbegrip XL biedt daarnaast strategielessen die zijn bedoeld om de
leesstrategieën waarmee in Nieuwsbegrip Basis wordt gewerkt expliciet aan te leren.
De website www.nieuwsbegripxl.nl is, net als de site www.nieuwsbegrip.nl, actueel. Dat wil zeggen dat
elke dinsdagochtend het thema klaarstaat dat die week aan de orde is.
In het archief (op de website van XL is dat de ladekast onder de laptop) kunnen leerlingen de opdrachten
van de voorgaande thema’s maken. Zo kunnen leerlingen die een bepaald thema nog niet af hebben, toch
nog de opdrachten doen.
Aan de slag met Nieuwsbegrip XL
In de lerarenhandleiding op www.nieuwsbegripxl.nl/docenten kunt u alles lezen over het gebruik van
Nieuwsbegrip XL. Hierin wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe u leerlingen kunt toevoegen en hoe u de diverse
lessen kunt downloaden.
Het is ook mogelijk om een training te volgen. Lees meer hierover op www.nieuwsbegrip.nl (bij informatie,
trainingen).
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2.2

Waaruit bestaat Nieuwsbegrip XL?

Hieronder wordt kort aangegeven welke onderdelen op de website staan. Voor de beschrijving van de
lessen van Nieuwsbegrip Basis verwijzen we u naar deel 1 van deze handleiding.

Onderdelen Website

Digitaal?

Downloaden/Printen

Meer lezen in...

Basislessen

Niet digitaal

Downloaden en printen

Handleiding deel 1

Strategielessen

Niet digitaal

Downloaden en printen

Paragraaf 2.2.1

[XL] leeslessen

Digitaal

Eventueel ook te downloaden

Paragraaf 2.2.2

(ook op
www.nieuwsbegrip.nl)

en printen
Schrijfopdrachten

Alleen digitaal

-

Paragraaf 2.2.3

(schrijfopdracht, nieuwsquiz,
fotostrip)
Woordenschatoefeningen

Digitaal

Eventueel ook te downloaden

Paragraaf 2.2.4

en printen
Toetsen - woordenschat

Digitaal

(stelt leerkracht zelf samen)

Eventueel ook te downloaden

Paragraaf 2.2.5

en printen

Toetsen - leesbegriptoetsen

Niet digitaal

Downloaden en printen

Paragraaf 2.2.6

Spelletjes

Alleen digitaal

-

Paragraaf 2.2.7

Alleen digitaal

-

Paragraaf 2.2.8

(woordzoeker en explosive)
Stelling

In de volgende subparagrafen zullen de verschillende onderdelen van Nieuwsbegrip XL nader toegelicht
worden.
In de praktijk is gebleken dat leerlingensite www.nieuwsbegripxl.nl zich als vanzelf voor de leerlingen
ontvouwt. Er is dan ook geen aparte handleiding beschikbaar voor het leerlingendeel van Nieuwsbegrip XL.
Een mondelinge toelichting van uw kant kan volstaan. Het is dan ook raadzaam om als leerkracht de
leerling-omgeving eerst te bekijken voordat u de leerlingen ermee laat werken. Hiervoor maakt u in het
docentenbeheer van Nieuwsbegrip XL zelf een leerlingaccount aan (met andere inloggegevens dan de
gegevens die u gebruikt voor het lerarendeel).
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2.2.1 Strategielessen en uitbreidingsles
De uitbreiding van Nieuwsbegrip Basis tot Nieuwsbegrip XL is onder andere ingegeven door het feit dat het
(begrijpend) lezen van alleen informatieve teksten niet voldoende is om aan de kerndoelen voor
Begrijpend Lezen te voldoen. Er moet ook aandacht zijn voor woordenschat en andere tekstsoorten (zie
schrijfopdrachten en [XL] leeslessen). Daarnaast moeten de strategieën voor begrijpend lezen expliciet
worden aangeleerd. Dat gebeurt in de strategielessen.
In de lessen van Nieuwsbegrip Basis worden zes strategieën voor begrijpend lezen toegepast: voorspellen,
vragen stellen, samenvatten, relaties en verwijswoorden, ophelderen van onduidelijkheden en
visualiseren. De strategie visualiseren komt middels sleutelschema’s in elke les aan bod. De
strategielessen zijn theorielessen waarin de strategieën voor begrijpend lezen worden aangeleerd.
In tegenstelling tot de lessen van Nieuwsbegrip Basis, waarin leerlingen de verschillende leesstrategieën
toepassen, biedt Nieuwsbegrip XL strategielessen. In de strategielessen worden de afzonderlijke
strategieën expliciet aangeleerd en geoefend aan de hand van informatieve teksten. Het betreft hier in
veel gevallen gedeactualiseerde teksten uit het archief van Nieuwsbegrip. In de vorm van uitleg,
opdrachten en modeling-tips komen de leerlingen meer te weten over een bepaalde strategie.
Daarnaast is er een aparte uitbreidingsles die aandacht besteedt aan studerend lezen.

Niveaus en inzet
De strategielessen worden op twee niveaus aangeboden: niveau A en niveau B. Er zijn zeven lessen op
niveau A en acht lessen op niveau B. Het betreffen de volgende strategieën:

Strategieles
Voorspellen
Ophelderen van onduidelijkheden
Vragen stellen
Verwijswoorden
Verbanden
Samenvatten
Werken met sleutelschema’s
Studerend lezen (alleen niveau B)
Niveau A
De strategielessen van niveau A zijn geschikt om in te zetten in groep 5 en groep 6. Het is mogelijk om
alle lessen in beide groepen in te zetten, maar er kan ook voor gekozen worden de lessen te verdelen over
de beide groepen. In groep 5 zou dan bijvoorbeeld gestart kunnen worden met de lessen 'Voorspellen',
'Ophelderen van onduidelijkheden' en één van de lessen 'Relaties en verwijswoorden'. De overige lessen
worden dan in groep 6 ingezet.
Niveau B
De lessen van niveau B zijn bedoeld voor groep 7 en 8. In beide groepen kunnen alle lessen worden
ingezet: in groep 7 als eerste aanbod, in groep 8 als herhaling/opfrissing. Wanneer de strategielessen
meerdere malen worden ingezet, kunt u de teksten in de lessen vervangen door andere geschikte teksten.
Deze zijn te vinden in het archief op www.nieuwsbegrip.nl.
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De les voor studerend lezen is alleen bedoeld voor leerlingen van niveau B. Voor gebruikers in het
voortgezet onderwijs geldt dat zwakke leerlingen in de onderbouw van het VMBO ook profijt kunnen
hebben van de lessen op niveau B, als aanvulling of als vervanging van lessen in de methode Nederlands.
Inzet
De strategielessen kunnen naar eigen inzicht worden ingezet. Bij de keuze voor een strategieles kan
aangesloten worden bij de strategie die in die week in de basisles aan de orde is, maar dat is niet
noodzakelijk. U kunt er ook voor kiezen om de strategielessen in te zetten naar aanleiding van de
toetsresultaten.
Vanaf groep 5 kunt u bijvoorbeeld één keer per twee maanden een strategieles op niveau A inzetten. U
verdeelt de lessen op deze manier over twee leerjaren.
Een andere optie is om de strategielessen meer geconcentreerd aan te bieden. Wanneer alle lessen één
keer worden ingezet, betekent dit dat er ongeveer één keer per maand een strategieles wordt gegeven.
Hierbij kunt u het volgende schema aanhouden:

Maand
september
oktober
november
december
januari
februari
maart
april

Strategielessen /uitbreidingsles
Voorspellen
Ophelderen van onduidelijkheden
Vragen stellen
Verwijswoorden
Verbanden
Samenvatten
Werken met sleutelschema’s
Studerend lezen (uitbreidingsles)

Maandplanning Strategielessen Nieuwsbegrip XL
Een andere optie is om de lessen aan het begin van het schooljaar wekelijks aan te bieden. De lessen
lenen zich er goed voor om meerdere malen te gebruiken of om ze in delen aan te bieden. Een voorbeeld
van dat laatste: bij de les 'Voorspellen' kan de eerste keer de nadruk worden gelegd op titel en kopjes. Bij
een tweede aanbieding kunnen dan alle uiterlijke kenmerken aan bod komen. Zo wordt de strategie
langzaam opgebouwd.
Voor welke manier van aanbieden u ook kiest, het is aan te raden om de volgorde van de lessen zoals in
het schema is aangegeven, aan te houden. Dus u start met de strategieles Voorspellen.

Werkwijze
De strategieles kan als volledige papieren les gedownload worden en in de klas worden behandeld.
Ga via www.nieuwsbegripxl.nl/docenten naar het tabblad

voor een

overzicht van de strategielessen.
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Wanneer u klikt op één van de strategieën, dan kunt u de les per niveau (A of B) downloaden en printen.
Dat geldt ook voor de bijbehorende oefeningen. Deze staan allemaal in het rechter scherm.
De strategielessen lenen zich goed voor aanbieding via het digitaal schoolbord. De strategieles of
uitbreidingsles neemt maximaal 45 minuten lestijd in beslag.

Opbouw
De strategieles heeft een vaste inhoud. Elke les bestaat uit de volgende onderdelen:
•

Wat doe je in deze les?

•

Zo staat het in het stappenplan;

•

Zo werkt het;

•

Zo doe je het/Hulp van Sam;

•

Nu oefenen;

•

Lukt het?

De handleiding bij de les geeft aanwijzingen voor de behandeling van de strategielessen (en de
uitbreidingsles) in klassenverband. De lessen verlopen volgens een vast patroon:
-

U bespreekt de inleiding en de doelen van de les klassikaal. De strategie wordt hierbij kort toegelicht.
(Wat doe je in deze les?)

-

Vervolgens wijst u de leerlingen op het stappenplan van de basislessen van Nieuwsbegrip. De
leerlingen kunnen de strategieles dan plaatsen als een verdieping van iets wat ze al vaker doen. (Zo
staat het in het stappenplan)

-

Bij Zo werkt het geeft u een demonstratie van de strategie door een in de handleiding gegeven tekst
voor te lezen en met uw eigen woorden te modelen. De modeltekst wordt op posterformaat getoond of
op het digitaal schoolbord. Een voorbeeld van het modelen wordt in de handleiding gegeven.

-

Daarna wordt de Hulp van Sam ingezet waarbij Nieuwsbegrip-reporter Sam het gebruik van de
strategie demonstreert. Deze uitleg kunnen de leerlingen gebruiken als hulpmiddel bij de strategie. De
'Hulpen' van Sam van de diverse strategieën kunnen geplastificeerd worden en daarna gebundeld of
als posters in de klas worden opgehangen. Op die manier kunnen ze ook gebruikt worden bij de lessen
van Nieuwsbegrip Basis. (Zo doe je het/Hulp van Sam)

-

Vervolgens oefenen de leerlingen alleen of in tweetallen met de strategie in verschillende oefeningen
aan de hand van teksten. (Nu oefenen)

-

Bij het laatste onderdeel Lukt het? vullen de leerlingen zelfstandig een schrijfkader in. Daarin kunnen
ze aantonen of ze de strategie doorhebben. Ook wordt bij dit onderdeel de les geëvalueerd en
gecontroleerd of de lesdoelen zijn behaald.
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2.2.2 [XL] leeslessen
De tekst die in de [XL] leesles wordt aangeboden, sluit aan op het actuele onderwerp van Nieuwsbegrip
Basis. De [XL] leesles wordt in dezelfde week gegeven als de Basisles. De tekst in de basisles is altijd een
informatieve tekst. In de [XL] leesles wordt een andere tekstsoort aangeboden. De strategie die in de
basisles centraal staat, komt terug in de [XL] leesles.
De volgende tekstsoorten komen aan bod in de [XL] leeslessen:
beschrijving

instructietekst

reclame

betoog

interview

schema

brief

liedtekst / gedicht

verhalende tekst

informatieve tekst

recensie

verslag

Tekstsoorten in [XL] leeslessen bij Nieuwsbegrip XL
Ook is er aandacht voor teksten die leerlingen specifiek op internet tegenkomen, zoals een weblog (als
voorbeeld van een betogende tekst). De keuze van de tekstsoorten is gebaseerd op de kerndoelen voor
het basisonderwijs. De teksten zijn in principe authentiek, maar wel aangepast aan het niveau van de
leerlingen. Binnen de [XL] leeslessen over een bepaalde tekstsoort bestaat een lichte opbouw in
moeilijkheidsgraad.
In de [XL] leeslessen komt een tekstsoort niet meer dan één keer binnen een blok van zes weken voor. De
tekstsoorten komen op elk niveau een aantal keer per jaar aan de orde.
In de vorm van uitleg en korte opdrachten komen de leerlingen meer te weten over de karakteristieken
van een bepaalde tekstsoort. Ook wordt aandacht besteed aan het leesdoel en de leesmanier, in
combinatie met de specifieke tekstsoort die die week aan de orde is.
De tekstsoort die in de [XL] leesles aan de orde is, krijgt in dezelfde week (voor zover mogelijk) aandacht
bij de schrijfopdracht (zie ook paragraaf 2.2.3). De [XL] leeslessen vormen zo een voorbereiding voor de
schrijfopdrachten op de leerlingensite.
Niveaus
De [XL] leeslessen worden op vier niveaus aangeboden: niveau AA, A, B en C. Leerlingen in de onderbouw
van het vmbo kunnen ook profijt hebben van de [XL] leeslessen op B-niveau, als aanvulling of vervanging
van lessen in de methode Nederlands. Daarom zijn de [XL] leeslessen van niveau B ook ondergebracht bij
niveau C.
In de volgende tabel wordt aangegeven hoe de verschillende tekstsoorten afwisselend aan bod komen en
aan welke tekstsoorten bij elk niveau gedacht kan worden.

Elk blok

Frequentie

Tekstsoort

Niveau AA

Niveau A

Niveau B en Niveau C

instructietekst

recept

recept

handleiding

(doetekst)

gebruiksaanwijzing

gebruiksaanwijzing

draaiboek

gedragsaanwijzing

instructie

routebeschrijving
verhalende tekst

mop

verhaal

gedicht

raadsel

gedicht

liedtekst

gedicht

liedtekst

humoristisch verhaal,
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liedtekst

verhaal over andere

verhaal

culturen
sciencefictionverhaal

betoog

ingezonden brief

(mening/overtuigen)

boekverslag

boekbespreking

recensie

recensie

ingezonden brief

ingezonden brief
oproep
leus op een spandoek

Afwisselend per blok

schema
of

kaart

kaart

kaart

kalender

kalender

kalender

tabel

tabel

tabel

tijdbalk

tijdbalk

tijdbalk

kaart

e-mailbericht

zakelijke brief

e-mailbericht

brief

informatieve tekst
brief
of

brief

interview

interview

interview

interview

verslag

verslag

verslag

verslag

beschrijving

beschrijving

beschrijving

reclame

reclame

reclame

of
reclame

Frequentie van voorkomen van de tekstsoorten op Nieuwsbegrip XL en mogelijke teksten per niveau
Werkwijze
De opdrachten van de [XL] leesles worden door de leerlingen op de leerlingensite www.nieuwsbegripxl.nl
gemaakt. Een andere optie is om de opdrachten te downloaden en te printen (via
www.nieuwsbegripxl.nl/docenten). De [XL] leesles neemt maximaal 30 minuten lestijd in beslag.
Opbouw
De [XL] leesles heeft, net als de basisles, een vaste inhoud. Elke les bestaat uit een tekst, uitleg en
opdrachten. Bij elke les kunnen vier soorten opdrachten zijn:
-

een opdracht waarin de tekst wordt gelezen (met het stappenplan);

-

opdrachten rondom de tekstsoort;

-

opdrachten rondom de strategie;

-

algemene opdrachten over bijvoorbeeld de inhoud van de tekst.

De opdrachten op de leerlingensite hebben een vaste vorm. Er zijn net als bij de woordenschatoefeningen
(zie paragraaf 2.2.4) zes oefentypes:
•

meerkeuzevraag;

•

open vraag;

•

matchvraag;

•

volgordevraag;

•

woordenweb;

•

gatentekst.
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Wanneer de leerlingen de opdrachten op de leerlingensite maken, kunt u hen zelfstandig laten werken. Het
programma geeft feedback op de antwoorden van de leerlingen. Op die manier kunnen de leerlingen hun
werk zelf controleren. Een nabespreking van de [XL] leesles is echter wel aan te raden, aangezien het
programma de antwoorden van de leerlingen op de open vragen niet controleert. In het docentendeel van
Nieuwsbegrip XL kunt u de door de leerlingen gegeven antwoorden bekijken.
Wanneer u er de voorkeur aan geeft om de [XL] leesles klassikaal te behandelen, kunt u de volgende
vaste werkwijze volgen:
U leest de tekst en uitleg gezamenlijk met de leerlingen door, of de leerlingen lezen de tekst en uitleg
zelfstandig. Wanneer u als docent inlogt op www.nieuwsbegripxl.nl, dan komt u terecht in de zogenaamde
lerarenkamer. Vanuit hier kunt u bij de teksten en opdrachten komen, zodat u alles via het digibord kunt
tonen. De leerlingen maken opdrachten met betrekking tot de tekst individueel of in tweetallen.
Vervolgens houdt u een korte nabespreking waarin u controleert of de doelen van de les zijn bereikt.

2.2.3 Woordenschatoefeningen
Nieuwsbegrip XL biedt elke week een woordenschatles bij de lessen van Nieuwsbegrip Basis. Het gaat hier
om oefeningen op vier niveaus: AA, A, B en C. Zowel het aantal woorden als de moeilijkheidsgraad van de
woorden en de opdrachten zijn aangepast aan het desbetreffende niveau:
•

Op niveau AA worden 7 woorden aangeboden;

•

Op niveau A, B en C worden 10 woorden aangeboden.

De aangeboden woorden worden geselecteerd uit de teksten van Nieuwsbegrip Basis van het betreffende
niveau. Er wordt steeds gestreefd naar een evenwichtige verdeling van zelfstandige naamwoorden,
werkwoorden en functiewoorden (dit kunnen bijwoorden zijn, signaalwoorden, bijvoeglijke naamwoorden,
enzovoorts).
De leerlingen maken de woordenschatoefeningen individueel achter de computer of eventueel op de
geprinte versie (te downloaden via het lerarendeel). Hieraan voorafgaand moet u de betekenis van de
woorden eerst duidelijk maken. Oftewel: u moet de woorden eerst semantiseren. De betekenis van een
woord kunt u op verschillende manieren duidelijk maken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van concrete
materialen, uitbeelden, voordoen, tonen van foto’s en plaatjes. Bij het semantiseren van de woorden is het
ook van groot belang om relaties tussen (nieuwe en al bekende) woorden te leggen en deze relaties te
visualiseren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld woordenwebben (of beeldwebben), woordparachutes of
woordtrappen inzetten.2
Als de leerlingen de betekenis van een woord kennen, moeten ze zich het woord nog wel eigen maken.
Daarom is het consolideren, het inoefenen van het woord, erg belangrijk. Woorden kunnen zo een vaste
plek krijgen in het mentale lexicon van de leerlingen. Door met de woorden te oefenen in meerdere en
verschillende contexten wordt de kans dat de woorden daadwerkelijk zullen beklijven, vergroot.
De woordenschatles van Nieuwsbegrip XL biedt verschillende soorten oefeningen om de aangeboden
woorden vier à vijf keer te consolideren. Voordat de leerlingen starten met de oefeningen op de computer
staan de woorden van de week in een cirkel. Door met de muis op het woord te gaan staan, komt ook de
definitie van het woord in beeld.

2

Meer hierover is te lezen in het boek ‘Met woorden in de weer’ van v.d. Nulft en Verhallen.
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De woordenschatoefeningen van Nieuwsbegrip XL bestaan uit vijf oefentypes:
-

het invullen van een woordenweb;

-

een multiple-choiceoefening: leerlingen kiezen de juiste betekenis bij een woord;

-

een gatentekst: leerlingen slepen woorden naar de juiste plek in een gatentekst;

-

een match-oefening: leerlingen zoeken woorden en hun betekenis bij elkaar, of zoeken het juiste
plaatje bij een woord;

-

open vragen: leerlingen beantwoorden in hun eigen woorden allerlei vragen die te maken hebben met
de doelwoorden.

Naast het maken van de woordenschatoefeningen van Nieuwsbegrip XL zal het voor een deel van de
leerlingen nodig zijn om op andere momenten nog extra te oefenen met de aangeboden woorden.
Hierbij kunt u allerlei oefeningen en werkvormen inzetten. In bijlage 2 vindt u een aantal mogelijke
herhalingsoefeningen (consolideringsoefeningen) om in de klas in te zetten.

2.2.4 Schrijfopdrachten
Nieuwsbegrip XL biedt naast woordenschatoefeningen en [XL] leeslessen rondom andere tekstsoorten ook
wekelijks een schrijfopdracht. De schrijfopdrachten hebben onder meer als doel het dieper verwerken van
de informatie uit de basislessen en [XL] leeslessen.
Bij de schrijfopdracht schrijven de leerlingen een (eenvoudige) tekst van (zoveel mogelijk) dezelfde
tekstsoort als die in de [XL] leesles is aangeboden. Hierbij gebruiken de leerlingen de kennis over de
tekstsoort die ze in de [XL] leesles hebben opgedaan. Onder andere de uitleg van de [XL] leesles kan de
leerlingen helpen wanneer zij bij de schrijfopdracht zelf een tekst moeten schrijven. Daarnaast kunnen de
leerlingen een Schrijfhulp aanklikken. De Schrijfhulp geeft de leerlingen tips over hoe de schrijfopdracht
aangepakt kan worden (aan de hand van een soort stappenplan). De leerlingen werken hiermee aan
kerndoel 5, 8 en 9 van het basisonderwijs voor schriftelijk onderwijs3.
kerndoel 5

De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies,
zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.

kerndoel 8

De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief,
een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden hierbij aandacht aan zinsbouw,
correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen
en kleur.

kerndoel 9

De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen,
gedichten en informatieve teksten.

Daarnaast bevorderen de functionele schrijfopdrachten het plezier in het schrijven en vergroten ze de
motivatie van de leerlingen om te gaan schrijven. Het uiteindelijke, overkoepelende schrijfdoel van de
leerlingen is hun schrijfproducten te publiceren in het magazine op www.nieuwsbegripxl.nl.

3

Zie voor meer informatie over de kerndoelen Basisonderwijs www.slo.nl/primair/kerndoelen/
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Tot slot kunnen leerlingen ook een fotostrip en nieuwsquiz maken. Bij de fotostrip schrijven leerlingen
tekstballonnen bij een afbeelding die ze zelf kunnen uploaden. Bij de nieuwsquiz kunnen leerlingen zelf
een quiz maken. In het magazine kunnen de andere leerlingen de antwoorden raden.

Het magazine
Leerlingen kunnen diverse extra opdrachten maken. De leerkracht kan zelf magazines samenstellen op
basis van de gemaakte opdrachten. De opdrachten die in het magazine gezet kunnen worden zijn:


Schrijfopdracht



Nieuwsquiz



Fotostrip



Explosive (een woordspel)



Reacties op de stelling van de week

De leerlingen maken de inhoud van het magazine en de leerkracht publiceert de bijdragen van de
leerlingen in het magazine. De indeling van het magazine kunt u zelf bepalen. Het is ook mogelijk het
magazine te ‘personaliseren’ door een eigen foto toe te voegen, of door te kiezen uit twee foto’s op de
site.
Het magazine dat elke week door uw groep wordt gemaakt, wordt geplaatst op het tijdschriftenrek in de
kantoorruimte van de leerling-omgeving op www.nieuwsbegripxl.nl. De leerlingen kunnen daar de
verschillende magazines bekijken en hierin de nieuwsquiz en explosive-spelletjes maken. Meer informatie
over het samenstellen en publiceren van de magazines is te vinden in de lerarenhandleiding.
Elke maand wordt er een ‘magazine van de maand’ gekozen. Dit magazine is zichtbaar in de receptie op
www.nieuwsbegripxl.nl. Bovendien ontvangt de klas een prijs van het Nieuwsbegripteam.

2.2.5 Woordenschattoetsen
Met Nieuwsbegrip XL werkt u intensief aan de uitbreiding van de woordenschat van uw leerlingen. Om na
te gaan of de woorden van Nieuwsbegrip beklijven, kunt u bij uw leerlingen – op het moment dat u dat
wilt – een woordenschattoets afnemen. Deze woordenschattoets stelt u zelf samen met de woorden uit de
voorafgaande lessen van Nieuwsbegrip. Hierbij bepaalt u zelf de woorden die u wilt toetsen, met een
maximum van 30 woorden. In de lerarenhandleiding leest u hoe u een woordenschattoets kunt aanmaken.
De leerlingen maken de woordenschattoets die u voor hen samenstelt op www.nieuwsbegripxl.nl. U kunt
de toets ook downloaden en printen.

2.2.6 Leesbegriptoetsen
Nieuwsbegrip XL biedt op drie momenten in het schooljaar een leesbegriptoets. Met deze toets wordt het
algemeen tekstbegrip van de leerlingen gemeten, aan de hand van verschillende tekstsoorten.
Voor niveau AA zijn er drie leesbegriptoetsen, die verspreid over het schooljaar ingezet kunnen worden: in
november, februari en mei. Voor de niveaus A, B en C zijn er zes leesbegriptoetsen, waarvan er elk
leerjaar ook drie, verspreid over het schooljaar, moeten worden afgenomen. U neemt de toetsen af in
november, februari en mei.
Voor deze niveaus bestaan zes toetsen omdat de niveaus gedurende twee leerjaren kunnen worden
ingezet. U neemt bijvoorbeeld in groep 5 de toetsen 1, 2 en 3 van niveau A af en in groep 6 de toetsen 4,
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5 en 6 van niveau A. Of andersom. U moet er in ieder geval voor waken dat de leerlingen, gedurende de
twee leerjaren dat ze met teksten van een bepaald niveau werken, niet tweemaal dezelfde serie toetsen
maken.
De leesbegriptoetsen meten of een leerling teksten op een bepaald taalniveau aankan. De verschillende
toetsen meten leesbegrip op de niveaus AA, A (Meijerink ½ F), B (Meijerink 1F) en C (Meijerink 2F).
De leesbegriptoetsen worden klassikaal afgenomen. De toetsen van niveau AA worden in twee delen (elk
30 minuten) afgenomen. De toetsen van de niveaus A, B en C bestaan uit één deel van 60 minuten.
In de toetsen lezen de leerlingen meerdere teksten en beantwoorden daar vragen over. De
(gedeactualiseerde) teksten gaan, net als de teksten van Nieuwsbegrip Basis, over voor de leerlingen
aansprekende onderwerpen.
In de toetsen voor niveau AA lezen de leerlingen tweemaal drie teksten. In de toetsen van de niveaus A, B
en C krijgen de leerlingen vijf leesteksten aangeboden. Er komen in de toetsen steeds verschillende
tekstsoorten aan de orde. De verdeling van de verschillende tekstsoorten over de verschillende toetsen is
als volgt:
Niveau AA

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Toets 1

4 x informatieve tekst

3x informatieve tekst

3x informatieve tekst

3x informatieve tekst

november

instructie (recept)

betoog

verhalend (lied)

instructie

verslag

reclame

reclame

brief

Toets 2

4x informatieve tekst

3x informatieve tekst

3x informatieve tekst

3x informatieve tekst

februari

interview

interview

interview

betoog

verhalend (mop)

verhalend (lied)

Toets 3

4x informatieve tekst

3x informatieve tekst

3x informatieve tekst

3x informatieve tekst

mei

betoog

instructie (recept)

betoog

verhalend (lied)

verhalend (gedicht)

verslag

instructie

interview

(handleiding)
Toets 4

3 x informatieve tekst

3 x informatieve tekst

3x informatieve tekst

november

instructie

verhalend (lied)

recensie

brief

instructie (spelregels)

instructie

Toets 5

3 x informatieve tekst

3 x informatieve tekst

3 x informatieve tekst

februari

verhalend (sprookje)

brief

betoog

interview

interview

verhalend (fabel)

Toets 6

3 x informatieve tekst

3 x informatieve tekst

3 x informatieve tekst

mei

betoog

betoog

interview

verslag

verslag

reclame

Verdeling van de verschillende tekstsoorten in de Leesbegriptoetsen van Nieuwsbegrip XL
De Leesbegriptoetsen vindt u op www.nieuwsbegrip.nl/docenten.
Ga daar naar het tabblad

en klik op Leesbegriptoets.

Kies vervolgens het juiste niveau. Voor afname van de toetsen downloadt u de handleiding en de toets
voor de leerlingen en print deze uit. U kopieert vervolgens het benodigde aantal toetsen.
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2.2.7 Spelletjes
Op de leerlingensite kunnen de leerlingen twee
spelletjes doen: een woordzoeker en explosive. Bij
de woordzoeker moeten de leerlingen de woorden
die in de betreffende week zijn aangeboden zoeken
en markeren. De woorden die gezocht moeten
worden, staan naast de woordzoeker genoemd.

Bij explosive moeten leerlingen een woord van maximaal
12 letters invullen. Een klasgenoot krijgt tien kansen om
het woord te raden (vergelijkbaar met het spel Galgje).
Dit spel kan ook worden opgenomen in het magazine
(zie pagina 32).

2.2.8 Stelling
Op de leerlingensite staat elke week een stelling over het onderwerp van die week. De leerlingen kunnen
aangeven of ze het wel of niet eens zijn met de stelling. De computer berekent hoeveel procent van de
leerlingen het eens is met de stelling. De leerlingen kunnen dit op ieder moment bekijken. Daarnaast
kunnen de leerlingen ook aangeven waarom ze het wel of niet eens zijn met de stelling van de week. Zij
kunnen elkaars argumenten inzien. De meningen van de leerlingen over de stelling kunnen ook weer een
plaats krijgen in het magazine van de groep. In het docentendeel van Nieuwsbegrip XL kunt u de mening
van een leerling eventueel verwijderen.
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2.3 Docentenomgeving van Nieuwsbegrip XL
Nieuwsbegrip XL heeft naast een leerlingendeel ook een lerarendeel. Deze omgeving is toegankelijk via
www.nieuwsbegripxl.nl/docenten.

In deze omgeving kunt u:


Groepen leerlingen toevoegen (zodat zij in kunnen loggen op www.nieuwsbegripxl.nl)



Resultaten van de leerlingen inzien en groepsoverzichten downloaden



Lessen inzien en downloaden



Strategielessen downloaden (op niveau A en B)



Leesbegriptoetsen downloaden



Woordenschattoetsen samenstellen (en eventueel downloaden, maar ze kunnen ook digitaal



Magazines samenstellen (aan de hand van de gemaakte opdrachten)

worden gemaakt door de leerling)

Als leerkracht is het ook mogelijk om in te loggen op www.nieuwsbegripxl.nl. U komt dan terecht in de
lerarenkamer, waar u de lessen kunt inzien en kunt tonen via het digibord.
In de lerarenhandleiding op www.nieuwsbegripxl.nl/docenten wordt uitgelegd hoe u te werk gaat. U kunt
deze downloaden als u een (proef)licentie heeft voor Nieuwsbegrip XL.
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Bijlage 1:
Weekplanning Nieuwsbegrip XL
Planning

Nieuwsbegrip

Tijd

Vorm

maandag

Optie: strategieles
(een keer per maand)

max. 45
minuten

klas
pdf op www.nieuwsbegripxl.nl

dinsdag

Basisles

max. 45
minuten

klas
pdf op www.nieuwsbegrip.nl

woensdag

Optie: woordenschatles

max. 30
minuten

individueel
digitaal of als pdf op
www.nieuwsbegripxl.nl

donderdag

[XL] leesles

ca. 30
minuten

klas of individueel
digitaal of als pdf op
www.nieuwsbegripxl.nl

vrijdag

Optie: schrijfopdracht

ca. 30
minuten

individueel
digitaal op
www.nieuwsbegripxl.nl

-

Optie: overige
magazineopdrachten
(fotostrip, nieuwsquiz,
evt. explosive en
woordzoeker)

divers

individueel
digitaal op
www.nieuwsbegripxl.nl

maandag

Optie: onderwerp
bespreken en mailen

max. 10
minuten

www.nieuwsbegrip.nl

Toelichting
Deze weekplanning is bedoeld als voorbeeld voor hoe u de verschillende onderdelen van Nieuwsbegrip
(XL) in een week kunt inzetten.
Basislessen en [XL] leeslessen
Om met Nieuwsbegrip te voldoen aan alle kerndoelen voor begrijpend lezen, dient u in ieder geval de
basisles en de [XL] leesles elke week te behandelen. Per week neemt dit in totaal ongeveer 1 uur en 15
minuten in beslag.
Strategielessen
De strategielessen zijn theorielessen waarin de strategieën voor begrijpend lezen worden aangeleerd. De
leerlingen passen deze strategieën toe in de basislessen. U kunt de strategielessen naar behoefte inzetten,
bijvoorbeeld naar aanleiding van de toetsresultaten. Vanaf groep 5 kunt u bijvoorbeeld één keer per twee
maanden een strategieles op niveau A inzetten. U verdeelt de lessen op deze manier over twee leerjaren.
Meer over de strategielessen kunt u lezen in paragraaf 2.2.1.
Woordenschat- en schrijfopdrachten
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De andere onderdelen van Nieuwsbegrip XL, zoals de woordenschatopdrachten en de schrijfopdrachten,
zijn optioneel. De opdrachten dragen bij aan een betere leesvaardigheid maar zijn niet direct gerelateerd
aan de kerndoelen voor begrijpend lezen. De leerlingen kunnen deze onderdelen naar behoefte individueel
op de computer maken. Het is ook mogelijk deze als huiswerk op te geven.
De woordenschatopdrachten kunnen ook met behulp van het digibord klassikaal behandeld worden. Het
semantiseren van de woorden gebeurt bij voorkeur klassikaal.
Het is aan u om te bepalen hoeveel tijd en aandacht u wilt besteden aan het maken van het magazine. Als
u over voldoende computers beschikt, kunnen alle leerlingen een bijdrage leveren aan de inhoud van het
magazine. Als u minder computers ter beschikking heeft, kunt u ervoor kiezen om een groepje leerlingen
verantwoordelijk te maken voor het vullen van een magazine en dit wekelijks te rouleren. Ten slotte is
huiswerk een optie; kinderen hebben de mogelijkheid om thuis in te loggen op de site van Nieuwsbegrip
XL. Hierdoor kunt u onderdelen van Nieuwsbegrip XL ook als huiswerk laten maken.
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Bijlage 2:
Suggesties voor herhalingsoefeningen voor
woordenschatonderwijs
Om met nieuwe woorden te oefenen, kunnen allerlei verschillende oefeningen en werkvormen worden
ingezet. In deze bijlage vindt u een aantal mogelijke consolideringsoefeningen4 om in de klas te doen.
Bij het spelen van de woordspelletjes is het overigens nadrukkelijk de bedoeling om steeds gericht
aandacht te besteden aan de betekenis van de woorden die in het spelletje aan de orde komen. Speelt u
bijvoorbeeld ‘Galgje’, dan moet het niet alleen draaien om het raden van het woord. Schenk nadat het
woord is geraden ook aandacht aan de betekenis ervan. Laat de leerlingen vertellen wat het woord
betekent of laat hen een goede (niet alleen inhoudelijk maar ook grammaticaal correcte) zin maken met
het geraden woord.
1. Galgje
Verdeel de groep eventueel in twee groepjes. Noteer op de achterkant van het bord een woord
(bijvoorbeeld Sportdag). Vervolgens worden er 8 streepjes op het bord gezet en kunnen de leerlingen (of
de groepjes) om de beurt een letter proberen te raden. Is er een letter fout, dan wordt een deel van de
galg getekend. Wie het woord raad, krijgt een punt.
2. Maak een zin met het woord …
3. Woordleerschrift
De leerlingen werken in tweetallen. Ze zoeken in elkaars woordleerschrift vijf woorden. Om de beurt geven
de leerlingen de betekenis van één van de gekozen woorden. De ander moet proberen het bedoelde woord
te raden.
4. Omgekeerde definitie-oefening
Geef een omschrijving van een woord en laat de leerlingen het bedoelde woord raden. Als de leerlingen
begrijpen wat de bedoeling is, kunnen zij zelf een omschrijving opgeven aan hun medeleerlingen.
Bijvoorbeeld:
Een … is een meubelstuk met vier poten waarop je kunt zitten.
Een … is een ding waarmee je kunt schrijven.
Een … is een ding waarmee je kunt vliegen.
5. Rijmoefeningen
Laat de leerlingen rijmwoorden bedenken op woorden van de woordmuur.
6. Woordcombinaties
Welke woorden kennen jullie die met ‘school’ beginnen of eindigen?
Welke woorden kennen jullie die met ‘hand’ beginnen of eindigen?
Welke woorden kennen jullie die met ‘tas’ beginnen of eindigen?

4

Uit: Mondeling Nederlands – nieuw, Algemene handleiding, A. van den Berg e.a., CED-Groep Rotterdam,
Onderzoek & Ontwikkeling, 2009
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7. Kettingzinnen
Het laatste woord van de ene zin is het nieuwe woord van een volgende zin.
8. Woordenmuur
Het bevragen van de betekenis van woorden die aan de woordmuur hangen (bijvoorbeeld in
woordenwebben).
9. Woord tekenen
Geef een betekenisomschrijving van een woord. De leerlingen maken hier allemaal een tekening van. Laat
een aantal tekeningen aan de klas zien.
10. Woordpluizen
Schrijf een woord op het bord. Laat de leerlingen met de letters uit dit woord zoveel mogelijk woordjes
bedenken en opschrijven. Wie heeft de meeste woordjes bedacht? Dit kan individueel of in tweetallen.
Bijvoorbeeld: ‘handschoen’ ¼ hand, schoen, had, dan, doen, schande.
11. Detective
Eén leerling gaat naar de gang en met de klas wordt een woord uitgekozen. De leerling komt terug en
gaat vragen stellen die alleen met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kunnen worden. Hoeveel vragen moet de
leerling stellen om het woord te raden?
12. Het geheime bordwoord
Schrijf een woord achter op het bord of laat een leerling dit doen. De klas moet het woord raden door
vragen te stellen, die alleen met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kunnen worden.
13. Alle vogels vliegen
Noem zinnen, waarin de te consolideren woorden voorkomen, die waar zijn en niet waar zijn.
Als de zin waar is, gaan de leerlingen staan en met hun handen wapperen als vliegende vogels. Als de zin
niet waar is, blijven de leerlingen zitten.
Voorbeelden:

Een auto heeft vijf wielen (niet waar).
Een appel is groen (waar).

14. Puzzelpost
Geef alle leerlingen een kaart en een lege envelop. Met dikke stift schrijven ze een woord op de kaart of
maken ze een tekening van het woord. Dan knippen de leerlingen de kaart in tien stukken en die stukken
gaan in de envelop. Vervolgens worden de kaarten ‘verstuurd’ naar medeleerlingen. Iedereen maakt de
envelop tegelijkertijd open. Wie heeft de puzzel als eerste opgelost?
Het spel kan moeilijker gemaakt worden, als er zinnen op de kaart worden geschreven.
15. Liplezen
De leerlingen moeten een woord raden via liplezen. Dit kan ook moeilijker gemaakt worden door een hele
zin te liplezen. U begint. Als het goed gaat, kunnen de leerlingen dit zelf in kleine groepjes doen.
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16. Pictionary
Laat een leerling een door u opgegeven woord op het bord tekenen. Wie kan het woord raden?
17. Woordenpiramide
Laat een leerling een woord op het bord schrijven van drie letters (bijvoorbeeld tak). Een andere leerling
voegt hieraan een letter toe en maakt met die letters een nieuw woord (bijvoorbeeld kant). Een volgende
leerling voegt een vijfde letter toe (bijvoorbeeld krant). Hoeveel woorden passen er in de piramide?
18. Wie ben ik?
Verdeel de klas in groepjes van vier leerlingen. Een leerling uit elk groepje krijgt een memoblaadje op zijn
voorhoofd geplakt met daarop de naam van een persoon, dier of voorwerp. Door goede vragen te stellen,
moet de leerling erachter komen wie of wat hij is.
19. Daarbij denk ik dan aan …
Een associatieoefening: Noem een woord en geef een van de leerlingen de beurt: leerling 1 noemt waar hij
aan denkt bij het woord dat is genoemd. Vervolgens maakt leerling 2 weer een associatie bij het woord
dat leerling 1 heeft gezegd.
Bijvoorbeeld ‘voetbal’:
-

leerling 1 denkt dan aan gras;

-

leerling 2 denkt daarbij aan groen;

-

leerling 3 denkt daarbij aan een appel;

-

leerling 4 denkt daarbij aan een appeltaart;

-

leerling 5 denkt daarbij aan een verjaardag;

-

leerling 6 denkt daarbij aan cadeautjes;

-

leerling 7 denkt dan aan een feestje;

-

leerling 8 denkt dan aan muziek;

-

leerling 9 denkt dan aan dansen.

20. De wereld op zijn kop
De leerlingen gaan het tegenovergestelde doen van wat u doet. Gaat u zitten, dan gaan de leerlingen
staan. Gaat u huilen, dan gaan de leerlingen lachen. Gaat u lopen, dan blijven de leerlingen stilstaan.
Gebruik hierbij de woorden en benoem de handelingen.
21. Wat is er veranderd?
Pak vijf woorden van de lettermuur of woordenmuur en leg die naast elkaar. Stuur een leerling de klas uit
en verwissel twee woorden van plek. Laat de leerling raden welke woorden verwisseld zijn. Dit spel kan
moeilijker gemaakt worden door meer woorden te verwisselen of door meer woorden van de lettermuur te
gebruiken. U kunt dit spel ook spelen met concrete voorwerpen.
22. Woord doorfluisteren
U fluistert een woord of een zin in het oor van een leerling. Deze leerling fluistert dit door aan een
volgende leerling. Weet de laatste leerling om welk woord of welke zin het gaat?
Tip: start dit spel met een klein groepje van bijvoorbeeld vijf leerlingen en begin met het doorfluisteren
van een woord. Als het goed gaat, kunt u dit later uitbreiden met zinnen.
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Bijlage 3:
Theoretische Verantwoording bij Nieuwsbegrip
Inleiding
Lezen met begrip is een belangrijke vaardigheid. In het basisonderwijs ondervinden leerlingen die met
onvoldoend begrip lezen, vanaf groep 6 problemen bij de zaakvakken en bij rekenen. Een andere
woordenschat (academisch), langere en complexere woorden en een andere opmaak van de teksten
spelen een rol. Daarnaast kan een geringe leesvaardigheid leiden tot gedragsproblemen en zelfs tot
schooluitval. In hun vervolgopleiding en in hun latere leven zullen leerlingen hier nadelen van ondervinden
want hun opleidingsniveau blijft achter en daardoor ook hun kansen op werk. Het zal hun participatie in
onze hooggeletterde samenleving in zijn algemeenheid bemoeilijken. Het is dus van cruciaal belang dat
leerlingen met voldoende begrip leren lezen.
Uit verschillende bronnen blijkt dat een aanzienlijk aantal kinderen in het basisonderwijs problemen heeft
met begrijpend lezen. Schattingen lopen uiteen van 10% kinderen met ernstige problemen tot 40%
kinderen met op zijn minst onvoldoende tekstbegrip (Inspectie van het Onderwijs, 2008; PPON, 2002).
Deze laatste groep kinderen is onvoldoende in staat om relevante zakelijke en fictionele teksten te lezen.
Vernooy (2009) stelt dat minimaal een derde van de leerlingen gerichte ondersteuning nodig heeft op het
gebied van begrijpend lezen in het algemeen en het leren omgaan met teksten in het bijzonder.
Internationaal gezien lijken Nederlandse leerlingen uit groep 6 redelijk te presteren in begrijpend lezen,
met een 12e plaats ruim boven het internationale gemiddelde (PIRLS, 2006). Maar er is wel sprake van
een dalende trend. Bovendien behaalt slechts 6% van de leerlingen het meest gevorderde niveau,
overeenkomend met een 26e plaats. In veel andere landen is dit percentage hoger, tot aan 19% toe.
Opvallend is ook dat Nederlandse leerlingen minder dan gemiddeld gemotiveerd zijn voor lezen: 16%
vindt lezen saai en leest alleen als het moet. Deze ongemotiveerdheid geldt sterker voor jongens dan voor
meisjes (PIRLS 2006). Ruim 40% van de verschillen tussen jongens en meisjes in begrijpend lezen kan
hieraan toegeschreven worden (Ming e.a., 2006). Uit aanvullend onderzoek bij PIRLS 2001 (van Diepen,
2007) is gebleken dat een positieve leesattitude en een positief zelfbeeld van leerlingen ten opzichte van
lezen belangrijke voorspellers zijn voor de leesprestaties. Leerlingen die plezier hebben in lezen en zichzelf
zien als goede lezers, lezen over het algemeen meer. Daardoor maken ze meer leeskilometers, wat de
leesvaardigheid weer verbetert. Het is dus van belang de leerlingen niet alleen goed te leren lezen maar
ook het plezier in lezen bij te brengen.
Bevorderende factoren
Er zijn verschillende factoren van invloed op leesbegrip, zoals de technische leesvaardigheid van een lezer,
de omvang van de woordenschat, de mate van kennis van de wereld (voorkennis), de vaardigheid om
relevante strategieën toe te passen en de motivatie om te lezen. Nieuwsbegrip werkt aan deze factoren, of
houdt er rekening mee, en zet daarnaast een effectieve leesaanpak in.
Technische leesvaardigheid
In de teksten van Nieuwsbegrip wordt rekening gehouden met de technische leesvaardigheid van de
leerlingen. Als leerlingen namelijk teveel energie moeten steken in het decoderen van de tekst, is er te
weinig ruimte over in het geheugen om tot tekstbegrip te komen. Er zit een opbouw in de
moeilijkheidsgraad van de teksten. Deze moeilijkheidsgraad wordt door middel van P-Clib en het AVIprogramma berekend. De teksten en de opdrachten worden op verschillende niveaus aangeboden, het
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onderwerp van de les en de aangeboden strategieën zijn echter voor alle niveaus hetzelfde. Hierdoor is het
goed mogelijk om te differentiëren. Leerlingen kunnen dus op maat bediend worden, maar doen in
principe allemaal dezelfde basiskennis en -vaardigheden op.
Het lezen van teksten kan ook de ontwikkeling van het technisch lezen bevorderen (Cunningham &
Stanovich, 1998). De teksten van Nieuwsbegrip worden ook ingezet om de technische leesvaardigheid van
leerlingen te verbeteren.
Woordenschat
Een grotere woordenschat leidt tot meer tekstbegrip en een beter tekstbegrip leidt tot een grotere
woordenschat (Stanovic, 1986). Er zijn veel manieren om woorden te onderwijzen, bijvoorbeeld door
middel van directe instructie, door woordenschatstrategieën aan te bieden of door een combinatie van
beide te gebruiken. Kieffer en Lesaux (2007) pleiten voor meer aandacht voor morfologie. Uit hun
onderzoek blijkt dat de vaardigheid om met morfologie nieuwe woorden te lijf te gaan veelbelovend is voor
begrijpend lezen. Begrip van morfologie is een betere voorspeller van begrijpend lezen dan de
woordenschatomvang. Dit geldt in een stedelijke setting niet alleen voor leerlingen met een anderstalige
achtergrond, maar ook voor autochtone leerlingen. Begrip van morfologie kan leerlingen helpen om hun
woordenschat uit te breiden en omgekeerd kan een uitbreiding van de woordenschat leerlingen helpen om
meer inzicht te krijgen in de morfologie.
Swanborn en De Glopper (1999) schatten op basis van een meta-studie dat leerlingen rond de 15% van
de nieuwe woorden leren die ze tegenkomen in een tekst. Voldoende vaardigheid in en motivatie voor het
lezen van teksten verschaft kinderen dus de mogelijkheid om zelfstandig hun woordenschat te vergroten.
De invloed van begrijpend lezen op woordenschat wordt ook ondersteund door de uitkomsten van
longitudinaal onderzoek (Verhoeven & Van Leeuwe, 2008).
Binnen de lessen van Nieuwsbegrip is er veel aandacht voor woordenschat. Het gaat hierbij zowel om het
aanleren en toepassen van woordenschatstrategieën als om de verwerving van woorden. De leerlingen
passen aan de hand van een woordhulp op het stappenplan allerlei strategieën toe om in teksten de
betekenis van woorden af te leiden. Ze oefenen hier iedere week mee. Daarnaast worden er per week
zeven tot tien woorden geselecteerd voor verwervingsopdrachten. Per schooljaar worden er binnen
Nieuwsbegrip XL op niveau AA ruim 280 woorden aangeboden en op niveau A, B en C ruim 400 woorden.
Er wordt dus systematisch gewerkt aan uitbreiding van de woordenschat.
Kennis van de wereld en leesmotivatie
Bij Nieuwsbegrip dragen de leerlingen zelf actuele, wereldoriënterende onderwerpen aan. Hierdoor sluiten
de onderwerpen van de leesteksten aan op de belevingswereld van de leerlingen. Dit motiveert hen tot
lezen. Het gegeven dat de onderwerpen actueel zijn, stimuleert de leerlingen om zichzelf op de hoogte te
stellen van de actualiteit. Uit een onderzoek onder gebruikers (Volders, 2008) blijkt dat leerlingen door
Nieuwsbegrip aangezet worden tot het volgen van bijvoorbeeld het Jeugdjournaal. Juist ook leerlingen die
nooit naar het nieuws keken, gaan dit doen omdat ze ook onderwerpen voor de lessen aan willen kunnen
dragen. Dit vergroot hun kennis van de wereld en hun woordenschat. Het volgen van de actualiteit kan
binnen Nieuwsbegrip nog extra gestimuleerd worden door de inzet van rollen. Er zijn verschillende rollen
die de leerlingen (buiten schooltijd) aanzetten tot het actief op zoek gaan naar interessante
nieuwsonderwerpen en die de leerlingen stimuleren om de actualiteit te volgen. Speciale kaarten bieden
de leerlingen ondersteuning bij hun rol.
Volgens Guthrie (2002) is de interactie met de echte wereld, zoals in Nieuwsbegrip plaatsvindt, voor de
leerlingen cruciaal. Bij die interactie met de echte wereld zijn ze automatisch bezig met het uiterst
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belangrijke proces van activering en het opbouwen van voorkennis. Daarnaast beïnvloedt interactie met de
echte wereld ook hun motivatie om te lezen. Guthrie gaat er vanuit dat die motivatie ook overgebracht
kan worden op verwante teksten.
Effectieve leesstrategieën
Het National Reading Panel (NRP, 2000), een groep Amerikaanse leesonderzoekers, heeft in opdracht van
de Amerikaanse overheid een overzicht gemaakt van studies naar effectieve instructiemethoden voor
begrijpend lezen. Op basis van 206 effectstudies concludeert de NRP (2000) dat evidentie bestaat voor de
effectiviteit van een beperkt aantal leesstrategieën. Dezelfde strategieën komen naar voren in een latere
meta-studie van Vaughn en Klinger (2004).
Leesstrategieën zijn bewuste, doelgerichte activiteiten die leerlingen helpen bij het beter begrijpen van
teksten en bij het halen van de gewenste informatie uit teksten. Ze kunnen leerlingen ook helpen om een
betere zelfstandige leerder te worden. Het betreft de volgende strategieën:


Monitoren van begrip;



Coöperatief leren;



Gebruikmaken van semantische en grafische organizers;



Vragen beantwoorden;



Vragen genereren;



Herkennen van tekststructuur;



Samenvatten;



Instructie in meerdere strategieën.

De leerlingen krijgen deze effectieve leesstrategieën op een systematische manier aangeleerd binnen
Nieuwsbegrip. Daarbij leren ze niet alleen begrijpen waarom de strategieën nuttig zijn, maar ook ervaren
ze wanneer en waarom ze de strategieën moeten toepassen. Een deel van de strategieën vormen de basis
van een stappenplan dat de leerlingen als hulpmiddel bij het lezen gebruiken. De overige strategieën
komen aan bod bij de opdrachten. Vanuit Nieuwsbegrip wordt gestimuleerd om de leerlingen ook gebruik
te laten maken van het stappenplan als ze teksten lezen van de methode geschiedenis, aardrijkskunde of
natuuronderwijs. Dit bevordert de transfer. Met behulp van het stappenplan oefenen de leerlingen iedere
week met de toepassing van de strategieën en daarnaast staat er iedere week een andere strategie
centraal in de opdrachten. Na een blok van vijf weken is er een herhalingsles waarin de leerlingen alle
vaardigheden toepassen die ze in een blok geleerd hebben. Door veelvuldige toepassing en herhaling
maken de leerlingen zich het gebruik van de strategieën eigen. Dit leidt uiteindelijk tot automatisering,
iets waar zwakke lezers anders nauwelijks aan toe komen.


Monitoren van begrip

Bij Monitoren van begrip leren de leerlingen zich ervan bewust te zijn wanneer ze iets niet begrijpen,
bijvoorbeeld door te benoemen wat hen problemen oplevert. Bij Nieuwsbegrip leren de leerlingen om
zichzelf tijdens het lezen af te vragen of ze begrijpen wat ze lezen.



Coöperatief leren

Zwakkere lezers kunnen door middel van interactie met sterkere lezers geholpen worden in het opbouwen
van beter leesbegrip van schoolse teksten. De zwakkere lezers trekken zich op aan het voorbeeld, het
taalaanbod, de motivatie en de uitleg van de meer vaardige leerlingen (Van den Branden, 1997, 2000, Van
Keer, 2003).
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Bij Nieuwsbegrip werken de leerlingen vaak samen als ze teksten lezen en verwerkingsactiviteiten doen.
Het gaat bij begrijpend lezen om denkactiviteiten. Leerlingen kunnen op deze manier leren van elkaars
denkprocessen.



Gebruikmaken van semantische en grafische organizers

Onder Gebruikmaken van semantische en grafische organizers (schema’s) wordt verstaan dat de
leerlingen leren hoe ze een grafische of schematische weergave kunnen maken van een tekst. Binnen de
(basis)lessen van Nieuwsbegrip is altijd een verwerkingsactiviteit met een ‘sleutelschema’ opgenomen. De
leerlingen oefenen met verschillende grafische en semantische weergaven, zoals woordenwebben,
tijdsbalken, cirkeldiagrammen en waardetabellen.



Vragen beantwoorden

Onder Vragen beantwoorden wordt verstaan dat de leerkracht, nadat de leerlingen een tekst hebben
gelezen, vragen stelt die de informatie benadrukken die de leerlingen uit de tekst hadden moeten halen.
Bij Nieuwsbegrip komt dit soort vragen aan de orde bij de verwerkingsactiviteiten.



Vragen genereren

Bij Vragen genereren leren leerlingen hun eigen vragen stellen tijdens het lezen van de tekst. Bij
Nieuwsbegrip worden de leerlingen gestimuleerd om zich tijdens het lezen vragen te stellen: Waar gaat
het over? Wat het is belangrijkste in dit stukje tekst?



Herkennen van tekststructuur

Bij de [XL] leeslessen wordt het hele scala aan tekstsoorten aangeboden. Binnen de [XL] leesles wordt
aandacht besteed aan de tekststructuur.



Samenvatten

Bij Samenvatten maken de leerlingen zich samenvattingtechnieken eigen, zoals het weglaten van
overbodige informatie en het weergeven van de hoofdgedachte. Bij Nieuwsbegrip is het standaard dat de
leerlingen de tekst samenvatten nadat ze hem gelezen hebben. Bovendien wordt er een keer per blok
expliciet aandacht besteed aan deze strategie.



Instructie in meerdere strategieën

Onder Instructie in meerdere strategieën wordt verstaan dat de leerlingen meerdere strategieën
aangeboden krijgen: voorspellen, vragen genereren, ophelderen van onduidelijkheden en samenvatten.
Om de leerlingen te ondersteunen bij het lezen van teksten, maken ze gebruik van een stappenplan. Het
stappenplan is onderverdeeld in Voor het lezen, Tijdens het lezen en Na het lezen en bevat
bovengenoemde strategieën. De leerlingen passen de strategieën in samenhang toe.
Vernooy (2009) stelt dat de genoemde strategieën niet alleen nuttig zijn bij begrijpend lezen, maar dat ze
ook maatschappelijk relevante vaardigheden zijn. Om effectief in een hooggeïndustrialiseerde samenleving
te kunnen functioneren zijn strategieën als vragen kunnen beantwoorden en kunnen stellen, het monitoren
van het begrijpend lezen en een samenvatting kunnen maken maatschappelijk relevant. Leerlingen
hebben deze strategieën dus niet alleen nodig voor hun schoolloopbaan, maar ook voor hun latere
functioneren in de maatschappij.
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Effectieve leesaanpak waarbij een expert hardop denkt
De essentie van goed lesgeven in strategieën is de leerlingen laten zien wat ze moeten doen om
succesvolle lezers te zijn; voordoen hoe vaardige lezers betekenis verlenen aan tekst door hardop te
denken. Dit is heel wat anders dan vertellen wat ze moeten doen. (Elaine McEwan, 7 strategies of Highly
Effective Readers, 2004).
In de leesaanpak van Nieuwsbegrip worden teksten gelezen op de manier van 'reciprocal teaching'
(rolwisselend lezen). De methode is ontwikkeld door Palincsar en Brown (1984, 1986, 1987, 1989) en
Brown & Palincsar (1987, 1989). Reciprocal teaching is een uitwerking van het leerlingschap of het
meester-gezelonderwijs. Vroeger werden ambachtelijke beroepen op deze manier geleerd. Een leerlingkleermaker bijvoorbeeld leerde het vak van zijn meester (de expert). De meester liet zien hoe hij een
bepaalde vaardigheid uitvoerde en de leerling deed hem na. De leerling begon met een simpele
(deel)vaardigheid, bijvoorbeeld een broekzak naaien, en leerde er stap voor stap vaardigheden bij. Net zo
lang totdat hij in staat was om zelfstandig een heel kostuum in elkaar te zetten.
Palincsar en Brown hebben hiervan een uitwerking voor begrijpend lezen gemaakt. Bij begrijpend lezen is
voor de leerling niet zichtbaar hoe de expert (in eerste instantie de leerkracht) het lezen aanpakt. Door
middel van hardop denken echter kan de expert aan de leerling duidelijk maken hoe hij een bepaalde
vaardigheid of strategie uitvoert (modeling genoemd). De leerlingen hebben op deze manier de expert als
voorbeeld en kunnen proberen hem na te doen en zodoende oefenen.
Er wordt bij voorkeur in kleine, heterogene groepen gelezen. De teksten worden in eerste instantie
klassikaal gelezen. De leerkracht is in eerste instantie de expert. Hij leest een tekst hardop en denkt
daarbij ook hardop. Doordat de leerkracht hardop leest en denkt, kunnen de leerlingen horen en zien hoe
een expert strategieën toepast tijdens het lezen. De leerkracht modelt. Later wordt de rol van expert
overgenomen door de leerlingen.
Een kenmerk van rolwisselend lezen is dat er veel gediscussieerd en overlegd wordt: de expert overlegt
met de overige leerlingen als hij de betekenis van een moeilijk woord heeft achterhaald of hij roept hun
hulp in als het niet lukt, hij overlegt met de overige leerlingen als hij een vraag heeft bedacht bij een
alinea en als hij een voorspelling doet over de inhoud van een volgende alinea. Ook over de samenvatting
wordt overlegd. De leerkracht geeft daarbij veel ondersteuning en positieve feedback.
Rolwisselend lezen kent verschillende fases. Deze zijn afhankelijk van de mate van ervaring van de
leerlingen met het rolwisselend lezen. In het begin, wanneer de leerlingen nog geen ervaring hebben met
het rolwisselend lezen, wordt er klassikaal gewerkt waarbij een expert, de leerkracht, de tekst modelt. Dit
is fase 1. In fase 2 hebben de leerlingen al enige ervaring; daar wordt nog wel klassikaal gewerkt, maar is
een leerling de expert. De strategieën worden gezamenlijk toegepast. In fase 3 verschuift de
verantwoordelijkheid. De leerlingen hebben al meer ervaring en werken in groepjes. Ze worden begeleid
door de leerkracht (scaffolding). In fase 4 werken de leerlingen zelfstandig; ze hebben dan al veel ervaring
met het rolwisselend lezen. De leerkracht kijkt op de achtergrond mee en biedt waar nodig ondersteuning
(fading). De leerlingen zijn in staat om strategieën zelfstandig toe te passen in reële leessituaties.

Factoren die een rol spelen bij zwakke lezers
Steeds meer onderzoek laat zien dat bevorderende factoren als een goede technische leesvaardigheid, een
ruime woordenschat en voorkennis niet altijd een garantie zijn voor succesvol begrijpend lezen (Vernooy
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2009). Bij zwakke lezers kunnen andere factoren een rol spelen. In de lessen van Nieuwsbegrip wordt hier
rekening mee gehouden:
•

Gerichte oefening in leesstrategieën

Bij begrijpend lezen gaat het om het verlenen van betekenis aan een tekst. De hersenen leggen
verbanden tussen woorden en zinnen en tussen tekstfragmenten en er worden verbanden gelegd met de
aanwezige voorkennis. Goede lezers bouwen tijdens het lezen voortdurend een netwerk van verbanden en
maken daarvan een visuele representatie in hun hoofd. Een lezer heeft een tekst begrepen als hij een
coherente, samenhangende mentale representatie van de tekst heeft weten te maken door verbanden
tussen stukjes informatie te leggen en op te slaan. Er zijn verschillende soorten zwakke lezers: lezers die
geen gebruikmaken van de strategie om terug te lezen in de tekst en lezers die geen gebruikmaken van
voorkennis. Dit is niet te wijten aan een beperkter kortetermijngeheugen of aan het ontbreken van de
benodigde voorkennis. Deze lezers hebben zich niet de juiste strategieën eigen gemaakt. Zwakkere lezers
hebben gerichte oefening in leesstrategieën nodig. Ze kunnen betere lezers worden door samen te lezen
en samen te werken met goede lezers. (Van den Broek, 2009)
•

Coherentie

Zwakke lezers zijn gebaat bij coherentie in een tekst. Ze begrijpen een tekst beter als er samenhang is
tussen de zinnen, als er een heldere structuur is en als ze hulp krijgen van talige signalen (omdat,
daarom, ten eerste). Het versnelt het leesproces en leidt tot beter tekstbegrip. In veel schoolboekteksten
is echter gekozen voor fragmentatie (korte zinnen, weinig verbanden, geen signaalwoorden), terwijl dit
soort teksten voor zwakkere lezers juist moeilijker te begrijpen is. (Land, 2009) De teksten van
Nieuwsbegrip houden hier rekening mee.
•

Visualiseren

Bij begrijpend lezen is het construeren van een samenhangend beeld oftewel een visuele representatie van
de inhoud van de tekst in het geheugen van groot belang. Alle leerlingen hebben baat bij instructie in het
gericht en passend inzetten van visualiseren en de transfer van het ene vak naar het andere. Onderzoek
toont echter vooral de positieve effecten voor zwakke begrijpend lezers aan. Visualiseren leert zwakke
lezers inconsistenties uit de tekst te halen en het verbetert het onthouden van details en het leggen van
logische verbanden. (Van de Ven, 2009)
Nieuwsbegrip besteedt iedere week aandacht aan visualiseren binnen de verwerkingsopdrachten.
•

Gerichte oefening met informatieve teksten

Vanaf groep 6 komt lezen in dienst te staan van het leren. Leerlingen krijgen onderwijs in zaakvakken en
lezen daarbij informatieve teksten. Informatieve teksten zijn lastiger om te begrijpen dan verhalende
teksten omdat ze complexer in elkaar zitten en meer onbekende woorden bevatten. In veel leesmethodes
staan in de onderbouw de verhalende teksten centraal, waardoor leerlingen weinig ervaring op kunnen
doen met het begrijpen van informatieve teksten. Het gevolg is dat de resultaten voor lezen voor een deel
van de leerlingen in groep 6 achteruitgaan; ze vinden de informatieve teksten moeilijk en kunnen er niet
mee omgaan. Vooral zwakke lezers moeten effectief leren omgaan met informatieve teksten. (Vernooy
2009)
Nieuwsbegrip besteedt vanaf groep 4 systematisch aandacht aan het omgaan met informatieve teksten.
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•

Mondelinge taalvaardigheid

Een samenvattend verslag van onderzoeken uitgevoerd door the National Literacy Panel in LanguageMinority Children en Youth geeft aan dat de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen met een
anderstalige achtergrond een relatie heeft met hun vaardigheid in begrijpend lezen. Het volstaat voor deze
leerlingen niet om alleen aandacht te besteden aan vaardigheden op het gebied van lezen. Er moet ook
systematische aandacht zijn voor mondelinge taalvaardigheid. Er zijn aanwijzingen dat interactieve
aanpakken waarbij ruimte is voor discussie een positief effect hebben op de resultaten voor begrijpend
lezen en schrijven. Naast aandacht voor de mondelinge taalvaardigheid hebben deze leerlingen een
constante focus nodig op woordenschat en kennis van de wereld. (August en Shanahan, 2006)
Nieuwsbegrip is een interactieve aanpak waarbij veel ruimte is voor discussie en waarbij veel aandacht is
voor woordenschat en kennis van de wereld.

Met dank aan dr. Peter F. de Jong, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling
Pedagogiek en Onderwijskunde en dr. Kees Vernooy, lector Doorgaande Leerlijnen: Effectief Taal‐/en
Leesonderwijs aan de Hogeschool Edith Stein te Hengelo. A. Kraal, november 2010.
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Bijlage 4:
Kerndoelen en Tussendoelen Gevorderde
Geletterdheid
Nieuwsbegrip kan als aanvullende methode worden ingezet, of in combinatie met Nieuwsbegrip XL als
complete methode voor begrijpend lezen, die aan de kerndoelen voor begrijpend lezen voldoet.
Nieuwsbegrip werkt aan kerndoelen Nederlands Mondeling onderwijs, Schriftelijk onderwijs en
Taalbeschouwing, waaronder strategieën.
In schema 1 is aangegeven aan welke kerndoelen gewerkt wordt binnen de verschillende onderdelen van
Nieuwsbegrip. De kerndoelen met betrekking tot begrijpend lezen zijn vet en blauw gemarkeerd.
Naast Kerndoelen werkt Nieuwsbegrip ook aan Tussendoelen Gevorderde Geletterdheid. Het gaat om
Tussendoelen Lees- en Schrijfmotivatie, Begrijpend Lezen, Strategisch Schrijven, Informatieverwerking,
Leeswoordenschat en Reflectie op geschreven taal. Schema 2 geeft aan binnen welke onderdelen van
Nieuwsbegrip aan welke tussendoelen gewerkt wordt.

Schema 1: Nieuwsbegrip in relatie tot de Kerndoelen
De Kerndoelen met betrekking tot begrijpend lezen zijn vet en blauw gemarkeerd.
Kerndoelen Primair Onderwijs: Nederlands

NB basis

NB XL

NB beeld

-

-

9

9

9

-

9

9

9

9

9

-

-

9

-

9

9

-

Kerndoelen Nederlands > Mondeling onderwijs
1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken
taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk,
gestructureerd weer te geven.
2. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken
bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van
verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het
discussiëren.
3. De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies
en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is
en leren met argumenten te reageren.
Kerndoelen Nederlands > Schriftelijk onderwijs
4. De leerlingen leren informatie te achterhalen in
informatieve en instructieve teksten, waaronder
schema’s, tabellen en digitale bronnen.

instructieve
teksten
uitgezonderd

5. De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te
schrijven met verschillende functies, zoals: informeren,
instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
6. De leerlingen leren informatie en meningen te
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ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en

voornamelijk

andere instructieve teksten, en bij systematisch

informatieve

geordende bronnen waaronder digitale bronnen.

teksten

7. De leerlingen leren informatie en meningen te
vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.

9

9

-

9

-

voornamelijk
informatieve
teksten

8. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij

-

het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een

uitgezonderd

werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw,

leesbaar

correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel,

handschrift

eventueel beeldende elementen en kleur.
9. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven
van voor hen bestemde verhalen, gedichten en
informatieve teksten.

9

9

-

voornamelijk
informatieve
teksten

Kerndoelen Nederlands > Taalbeschouwing, waaronder strategieën
10. De leerlingen leren bij de doelen ‘mondeling
taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieën

9

9

-

-

-

9

9

-

te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te
beoordelen.
11. De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en
regels. (…)
12. De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en
strategieën voor het begrijpen van hen onbekende woorden.
Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het de
leerlingen mogelijk maken om over taal te denken en te
spreken.
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Schema 2: Nieuwsbegrip in relatie tot de Tussendoelen Gevorderde Geletterdheid

Tussendoelen Gevorderde Geletterdheid

NB basis

NB XL

NB beeld

1. Tussendoelen Lees- en Schrijfmotivatie
n.v.t.

Middenbouw (niveau AA en A)
1.1 Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd voor lezen en schrijven

9

9

1.2 Ze beschouwen lezen en schrijven als dagelijkse routines

9

9

1.3 Ze leren geschreven taal zien als communicatiemiddel

9

9

1.4 Ze leren geschreven taal zien als middel voor

9

9

9

9

informatieverwerking
1.5 Ze leren geschreven taal zien als expressiemiddel
4. Tussendoelen Begrijpend Lezen
Middenbouw
De leerlingen lezen eenvoudige teksten die verhalend,
informatief, directief, beschouwend of argumentatief van

alleen bij

bij alle

inform.

tekst-

teksten

soorten

n.v.t.

aard zijn met begrip en voeren daarbij de volgende
leesstrategieën uit:
4.1 Ze bepalen het thema van een tekst en activeren hun eigen

9

9

4.2 Ze koppelen verwijswoorden aan antecedenten

9

-

4.3 Ze lossen het probleem van een moeilijke zin (of zinnen) op

9

9

4.4 Ze voorspellen de volgende informatie in een tekst

9

9

4.5 Ze leiden informatie uit een tekst af

9

9

4.6 Ze onderscheiden verschillende soorten teksten zoals

-

9

-

9

9

9

9

9

4.10 Ze stellen zelf vragen tijdens het lezen

9

9

4.11 Ze bepalen de hoofdgedachte en maken samenvatting

9

9

4.12 Ze herkennen de structuur van teksten

9

9

kennis over het thema

verhalende, informatieve, directieve, beschouwende en
argumentatieve teksten
4.7 Ze kennen de structuur van verhalende teksten
Bovenbouw
De leerlingen lezen minder eenvoudige teksten die
verhalend, informatief, directief, beschouwend of
argumentatief van aard zijn met begrip en voeren daarbij de
volgende leesstrategieën uit:
4.8 Ze zoeken, selecteren en verwerken op een doelbewuste en
efficiënte manier informatie uit verschillende bronnen
4.9 Ze leiden verschillende relaties tussen zinnen en alinea’s af en
herkennen inconsistenties
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4.13 Ze plannen, sturen, bewaken en controleren hun eigen

9

9

9

9

leesgedrag
4.14 Ze beoordelen teksten op hun waarde
5. Tussendoelen Strategisch Schrijven
n.v.t.

Middenbouw
-

9

-

9

Ze durven te schrijven en hebben er plezier in

-

9

Ze stellen het onderwerp vast en zijn zich bewust van het

-

9

-

9

Ze ordenen de gevonden informatie in tijd

-

-

Ze kiezen de geschikte woorden en formuleren hun gedachten

-

9

Ze schrijven korte teksten met de juiste spelling en interpunctie

-

9

Ze lezen hun geschreven teksten na en reviseren die met de

-

9

-

9

-

9

-

9

Ze stellen het schrijfdoel en het lezerspubliek van tevoren vast

-

9

Ze verzamelen informatie uit verschillende bronnen

-

9

Ze ordenen vooraf de gevonden informatie

-

-

Ze kiezen de juiste woorden en formuleren hun gedachten en

-

9

-

9

Ze besteden aandacht aan vormgeving en lay-out

-

9

Ze lezen hun geschreven tekst na en reviseren die

-

9

Ze reflecteren op hun schrijfproduct en het schrijfproces

-

9

De kinderen schrijven korte teksten, zoals antwoorden op
vragen, berichten en afspraken en langere teksten zoals
verhalende, informatieve, expressieve en directieve teksten
Ze kennen enkele kenmerken van verhalende, informatieve,
expressieve en directieve teksten

schrijfdoel en het lezerspubliek
Ze verzamelen informatie uit enkele bronnen die beschikbaar
zijn

en gevoelens in enkelvoudige zinnen

hulp van anderen
Ze kunnen opmerkingen maken bij hun eigen teksten
Bovenbouw
De kinderen schrijven allerlei soorten teksten. Korte teksten
zoals antwoorden op vragen, berichten en afspraken en
langere teksten zoals verhalende, informatieve, expressieve en
directieve teksten
Ze herkennen en gebruiken enkele kenmerken van verhalende,
informatieve, expressieve, directieve, beschouwende en
argumentatieve teksten

gevoelens in enkelvoudige en samengestelde zinnen
Ze schrijven langere teksten met de juiste spelling en
interpunctie

6. Tussendoelen Informatieverwerking
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n.v.t.

Middenbouw
6.5 De kinderen herlezen een tekst of delen van een tekst als dat

9

9

9

9

9

9

9

9

nodig is
6.6 Ze stellen zelf relevante vragen voor, tijdens en na het lezen
van een tekst
Bovenbouw
6.10 De kinderen maken een schema, uittreksel of samenvatting
van een verhalende of informatieve tekst
6.11 Ze stellen zelf relevante vragen voor, tijdens en na het lezen
van een tekst

7. Tussendoelen Leeswoordenschat
n.v.t.

Middenbouw
7.1. Kinderen breiden hun conceptuele netwerken uit zodat diepe

-

9

9

9

9

9

woordbetekenissen ontstaan
7.4 Ze zijn in staat strategieën toe te passen voor het afleiden van
woorden uit de tekst
Bovenbouw
7.9 Kinderen kunnen zelfstandig nieuwe woordbetekenissen
afleiden en onthouden

8. Tussendoelen Reflectie op geschreven taal
Middenbouw
8.1 Kinderen leren dat uiteenlopende tekstgenres verschillende

n.v.t.
-

9

-

9

functies hebben
Bovenbouw
8.6 Kinderen zijn in staat qua functie en structuur onderscheid te
maken tussen verhalende, informatieve, argumentatieve,
directieve en expressieve teksten
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