
• Op de website www.expertisecentrumnederlands.nl/thuislezen vindt u extra tips en materiaal, waaronder een bingokaart voor het maken van leeskilometers, 

hulpmiddelen voor het maken van een verhaalschema’s en meer boekenpraat-ideeën. 

 
Deze uitgave is samengesteld door het Expertisecentrum Nederlands. 

 

BEGRIJPEND 

LEZEN 
-TIPS VOOR OUDERS EN LEERLINGEN IN 

DE MIDDEN- EN BOVENBOUW- 

 

 

  

 

Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die leerlingen op school leren. Begrijpend lezen is het kunnen 
begrijpen van geschreven taal. Geschreven taal komt in veel vormen voor, bijvoorbeeld boeken die leerlingen gebruiken voor 
vakken als aardrijkskunde en geschiedenis, boeken die leerlingen voor hun plezier lezen en berichten op internet en social 

media. Goed kunnen begrijpend lezen is dus erg belangrijk. Het goed leren begrijpend lezen is voor sommige leerlingen iets wat 
vanzelf gaat, maar de meeste leerlingen moeten hierbij geholpen worden. Leren begrijpend lezen is helaas niet zo makkelijk als 

het klinkt, er komt erg veel bij kijken. Hieronder geven we tips voor ouders en leerlingen.  
 
 

TIPS VOOR OUDERS 

   

LEESKILOMETERS MAKEN
• 

 

Goed leren begrijpend lezen doen 
kinderen onder andere door veel te 
lezen. Wat kinderen lezen maakt niet 

zoveel uit, belangrijk is dát ze lezen. 
 

 Lees per dag minimaal 15 minuten. 
 Bied veel verschillend 

leesmateriaal aan. Denk aan een 

verhalenboek, een informatief 
boek, een strip of een graphic 

novel. 

VOORLEZEN EN SAMENLEZEN
•
 

 

Voorlezen en samenlezen is niet alleen 
belangrijk voor jonge kinderen. Ook 
oudere kinderen vinden dit vaak heel 

leuk. Praat met elkaar over wat je leest: 
 

 Wat maakt de hoofdpersoon mee? 
Hoe zou jij je voelen? 

 Bedenk een ander gek of 

spannend einde. 
 Maak een strip of een tekening bij 

het verhaal. 

LUISTERBOEKEN
••

 
 

Naast het zelf lezen van boeken, kan het 
voor kinderen ook leuk en ontspannend 
zijn om naar boeken te luisteren. Door, 

wanneer dat kan, mee te lezen in een 
boek wordt de leesvaardigheid extra 

gestimuleerd! Dit kan bijvoorbeeld via 
yoleo.nl 

TIPS VOOR LEERLINGEN 

WAT WIL IK LEZEN? 
 

Kies iets om te lezen wat je zelf leuk vindt! Lezen hoeft niet alleen in een leesboek. Je kunt 
er ook voor kiezen om een strip of een informatief boek te lezen. Het kiezen van een leuk 

boek is soms lastig. Er zijn verschillende websites die je kunnen helpen bij het kiezen van een 
boek, bijvoorbeeld leesbevorderingindeklas.nl/tiplijsten, of vraag je klasgenoten of juf of 
meester om een goede tip.   

NA HET LEZEN! 
 

Boek uit? Tekst gelezen? Laat je klasgenoten weten waar het over ging en wat je ervan vond: 

 Neem een video op waarin je vertelt over het boek of je verhaal. Waar ging het over? 
Wat vond je leuk? Waarom? Wie zou het nog meer moeten lezen? 

 Maak een fotoverhaal over wat je hebt gelezen met behulp van (zelfgemaakte) foto’s 
en plaatjes.  

 Maak een moodboard. Dit is een soort collage over het boek of de tekst. Verzamel 

plaatjes die jou aan het boek of de tekst doen denken.  

LEER EEN LIEDJE UIT JE HOOFD 
 

We kennen ze allemaal wel, leuke Nederlandse liedjes. Maar wat wordt er nou precies 
gezongen? Zoek de songtekst en lees mee. Begrijp je de tekst? Kun jij het liedje na een aantal 
keer meelezen al meezingen? Maak er een leuke video van voor je klasgenoten! 

 
 

Teken een liniaal op een blaadje. 

Elke cm is bijvoorbeeld 10 bladzijden.  

Hoe ver ben jij na 1 week lezen? 

 

Nu de bibliotheken dicht 

zijn, kun je vaak via de 

website van de bieb kiezen 

uit allerlei leuke e-books. 

 

http://www.expertisecentrumnederlands.nl/thuislezen
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.meerbode.nl%2Fworkshop-vloggen-voor-jeugd-in-bibliotheek%2F&psig=AOvVaw3QYR8EmysQxXswN4KRe7No&ust=1584553334407000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDLsb6HougCFQAAAAAdAAAAABAF

