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Actief meedenken n.a.v.
Kleine muis zoekt een huis

• Ruimte voor interactie:
• voorafgaand aan/na afloop van
• tijdens het voorlezen
• Type interactie:
• beschrijven en labellen illustraties
• eigen ervaringen
• hoe en waarom van de gebeurtenissen in het boek
• Doel van de interactie: vergroten van
• woordenschat en wereldkennis
• tekstbegrip
• mondelinge vaardigheden
• sociaal-emotionele vaardigheden
• literaire competentie

Onderzoek Myrte Gosen
• 3 kleuterklassen deden mee aan

• Ruimte voor interactie:
• tijdens het voorlezen
• Type interactie:
• hoe en waarom van de gebeurtenissen in het boek
• Doel van de interactie:
• beter begrip van het verhaal
• kennisontwikkeling

Meedenkstrategieën
• Ruimte creëren voor actief meedenken:
• Verklaringsvragen
• De kracht van de stilte
• Ruimte houden voor actief meedenken
• Accepteren in plaats van beoordelen

voorleesprogramma
• Nadruk op interactief voorlezen
• Voorleesinstructies om discussies over boekinhoud te

bevorderen
• Voorleessessies op video opgenomen en interacties in

detail geanalyseerd

Verklaringsvragen: Waarom?
Voorbeeld van een vraag bij Steen Soep,
waarin de vos andere dieren verleidt om soep voor
hem te koken.
Leerkracht: ik vind die vos wel ontzettend slim.
Waarom was die vos nou zo slim?
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Verklaringsvragen: Hoe kan dat nou?
Voorbeeld van een vraag bij Ssst! (Sally Grindley en Peter
Utton), waarin je als lezer een kasteel van een reus in gaat
(die je natuurlijk niet wakker wil maken).
(bij een pagina met de afbeelding van een dikke kat)
Leerling:
die is dik
Leerkracht:
hoe kan dat nou?

De kracht van stilte
Voorbeeld uit Kleine muis zoekt een huis:
- Lees de eerste bladzijde voor
- Laat een stilte vallen
- Kijk daarbij naar de grote appel en de grootte van
het holletje
- Grote kans dat leerlingen al reageren dat er een
probleem is

De kracht van stilte

Leerkracht leest voor: mmm wat lekker zei Kleine Muis.
Die appel neem ik mee
naar mijn holletje
(kijkt in boek, stilte van 2 seconden)
Tim:
maar ik denk dat die appel niet in
zijn gaatje past door de deur

Accepteren i.p.v. beoordelen

Accepteren i.p.v. beoordelen

Voorbeeld van een gesprek over Beer is op Vlinder (Annemarie van
Haeringen), met het probleem dat Beer een huis op heel hoge palen
heeft gebouwd, terwijl Vlinder hoogtevrees heeft.

Voorbeeld van accepteren bij Sssst!

Walter:
Leerkracht:
Kris:
Leerkracht:

hij moet t huis kleiner bouwen
ja ((knikt)) dat was ook wel een goed idee van jou
of dichter bij de gro:nd
ja

Leerkracht:
Rick:
Leerkracht:
Daniel:
Leerkracht:
Rebecca:
Leerkracht:

waarom (…) zou het boek zo heten
misschien slaapt er iemand
oh ((kijkt kring rond)
of misschien is er een reus in de buurt die hun wil opeten
((kijkt vragend van Daniel naar boek))
dat je daarom stil moet zijn
zou kunnen
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Voorbeeld bij Kleine muis…

De oplossing verklaren

Rol van docent
• Niet “boven” maar naast de kinderen

=> samen ontdekken
=> onwetende opstelling
• Niet degene die steeds het centrum is van het gesprek
=> inbreng niet beoordelen maar accepteren
=> kinderen ook met elkaar in gesprek
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Doelen van interactief voorlezen

Literaire competentie

• Vergroten van sociaal-emotionele ontwikkeling

• Beleving: welke emoties roept het verhaal bij de lezer op?

• Vergroten van literaire competentie
• Interpretatie: de lezer verbindt informatie binnen de tekst

of legt een verbinding met het eigen leven.
• Beoordeling: de lezer geeft een oordeel over het boek (en

beargumenteert dit ook).
• Narratief begrip: de lezer weet dat het verhaal door een

auteur is geconstrueerd en doet bijvoorbeeld uitspraken
over personages, plot en taalgebruik of vertelperspectief.

Aan de slag
Wat neem je mee uit deze workshop?
• Wat kun ik komende week al doen?
• Met welke prentenboeken wil ik aan de slag?
Voorbereidingsvragen
• Welk type interactie wil ik voeren?
• Op welke plekken in het verhaal start ik een interactie?
• Welke vraag ga ik stellen?
• Hoe geef ik ruimte aan inbreng van de kinderen?
Oefenen met twee boekfragmenten
• Kikker is bang
• Jaap Schaap
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