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Voorwoord
Er is in Nederland veel belangstelling voor het vak begrijpend lezen. Niet zo gek ook, begrijpend
lezen is een vaardigheid die cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen in hun
schoolloopbaan, maar ook lang daarna. Een volwassene moet een grote verscheidenheid aan
teksten met gemak en interesse voor diverse doeleinden kunnen lezen. Zelfs moeilijke teksten
waarin hij niet geïnteresseerd is. Tevens spelen er ook veel vragen rondom het onderwijs in
begrijpend lezen: Moeten we nog wel doorgaan met het aanleren van strategieën? En hoe zinvol
is dit? Moet er niet meer aandacht zijn voor de inhoud van de tekst? En moeten we kinderen niet
vaker dezelfde tekst laten lezen, zodat ze tot dieper tekstbegrip komen? Dit laatste wordt ook wel
close-reading genoemd. In deze handleiding leest u wat de visie van Kidsweek in de Klas is op al
deze ontwikkelingen en hoe u ons lesmateriaal kunt inzetten voor het geven van goede, effectieve
lessen begrijpend lezen aan de hand van de actualiteit.
Hopelijk kunt u na het lezen van deze handleiding direct starten met het gebruik van Kidsweek
in de Klas. Indien u vragen heeft, mail dan gerust naar scholen@yandc.nl.
Wij helpen u graag verder.
Met vriendelijke groet,
Femke Ruiter
Hoofd Onderwijs
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1. Kidsweek in de Klas
Kidsweek

Kidsweek is een échte papieren krant, voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Wekelijks staat Kidsweek vol
nieuws uit binnen- en buitenland, dierennieuws, foto’s, moppen en grappige weetjes. Maar ook
met boek- en filmrecensies, shownieuws en sport. De artikelen in Kidsweek zijn geschreven door
onafhankelijke journalisten en zo geschreven dat kinderen ze interessant en leuk vinden
om te lezen. Er is veel afwisseling in de lengte en moeilijkheidsgraad van de teksten, waardoor
we voor kinderen uit groep 4 t/m 8 lesmateriaal kunnen aanbieden dat aansluit op hun niveau
en belevingswereld.

Kidsweek in de Klas - Begrijpend lezen

Kidsweek in de Klas gelooft dat het betrekken van de actualiteit in de lessen voor leerplezier
en een hoge betrokkenheid bij leerlingen zorgt, wat leidt tot betere leerprestaties. Kidsweek
in de Klas maakt aan de hand van de actualiteit in de krant een kerndoeldekkende methode
voor begrijpend lezen. Omdat de ontwikkeling van begrijpend lezen sterk samenhangt met de
ontwikkeling van de kennis van de wereld en de woordenschatontwikkeling, wordt hier in de
lessen ook veel aandacht aan besteed. Wekelijks worden twee lessen aangeboden, die beiden
ongeveer 45 minuten duren. Het lesmateriaal wordt op drie niveaus ontwikkeld. Niveau A is
geschikt voor groep 4, niveau B voor groep 5/6 en niveau C voor groep 7/8.
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2. Begrijpend lezen in samenhang

De kennis van de wereld, het technische leesniveau, de woordenschatontwikkeling en het kunnen
toepassen van strategieën, zijn van invloed op het leesbegrip. Kidsweek in de Klas besteedt in de
lessen aandacht aan al deze factoren. Begrijpend lezen wordt dan ook niet als een losstaand vak,
maar in samenhang aangeboden.

Kennis van de wereld

Elke week staan er artikelen in Kidsweek die gaan over wat er in de wereld
gebeurt. Van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen tot discriminatie en
gezonde voeding. Door de onderwijsredactie worden regelmatig informatieve
achtergrondteksten geschreven of informatieve filmpjes toegevoegd die
gaan over deze actuele onderwerpen. Op deze manier breiden de leerlingen
hun kennis over het onderwerp uit. Dit zorgt ervoor dat uw leerlingen extra betrokken zijn bij het
onderwerp en nieuwsgierig zijn naar meer (achtergrond)informatie.

Technisch lezen

Technisch lezen is de vaardigheid om geschreven taal om te zetten in
gesproken taal. Goed en vlot kunnen lezen, is van essentieel belang om goed
te kunnen functioneren op school en in de maatschappij. Leerlingen die
moeite hebben met technisch lezen, hebben vaak ook meer moeite met
begrijpend lezen. Kidsweek in de Klas adviseert om met deze leerlingen
voorafgaand aan de eerste les begrijpend lezen de tekst al te lezen (pre-teaching). Aan deze les
van tien minuten kunnen ook leerlingen meedoen die uitvallen op het gebied van woordenschat.
U leest in een klein groepje alvast de tekst en bespreekt de moeilijke woorden. Uw risicoleerlingen
kunnen op deze manier beter meekomen in de klassikale lessen.

Woordenschat

Een ruime woordenschat is van groot belang voor een succesvolle
schoolloopbaan. Leerlingen moeten de woorden die de leerkracht gebruikt,
begrijpen om de les te kunnen volgen. Het aanleren van nieuwe woorden
gebeurt vaak via een context, doordat we relaties leggen met woorden die
we al kennen. Nieuwe woorden hangen we op deze manier op aan onze
kapstok. Hoe groter de woordenschat van een kind is, des te gemakkelijker hij dus nieuwe woorden
opslaat in zijn geheugen. Kidsweek in de Klas selecteert per artikel dat gelezen wordt in de lessen
begrijpend lezen een aantal moeilijke woorden. Het niveau van de woorden wordt bepaald aan de
hand van de Woordenlijst Amsterdamse Kinderen. De woorden worden volgens de Viertakt van
Verhallen en Van den Nulft aangeleerd en ingeoefend (voorbewerken, semantiseren, consolideren
en controleren).
Voorbewerken
De voorkennis van de leerlingen wordt geactiveerd en de leerlingen worden betrokken bij het
onderwerp. Dit kan zijn door een filmpje, afbeelding of vraag. Zo wordt het woordenschatnetwerk
dat aansluit bij de nieuwe woorden geactiveerd. Het voorbewerken gebeurt in de pre-teachingles
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die ongeveer 10 minuten duurt. Wij adviseren u om de pre-teachingles voorafgaand aan de les
begrijpend lezen in te zetten voor uw risicoleerlingen. Zodoende kunnen zij tijdens de klassikale
instructie begrijpend lezen beter meekomen.
Semantiseren
De betekenis van de woorden wordt uitgelegd aan de hand van de digibordles pre-teaching. In de
les wordt de definitie, de woordsoort en een voorbeeldzin gegeven. De betekenis is nu helder voor
de leerlingen, maar ze moeten hier nog mee oefenen om de woorden ook daadwerkelijk op te
slaan in hun geheugen.
Consolideren
Het (in)oefenen van de woorden wordt consolideren genoemd. Aan de hand van verschillende
vraagvormen oefenen de leerlingen de aangeboden woorden met betekenissen. Op deze manier
krijgen de woorden een vaste plek in de woordenschat van de leerling. De opdrachten zijn zowel
op papier (in het lesboekje) als digitaal (verwerkingsles woordenschat) beschikbaar.
Controleren
Nadat de leerlingen de woorden hebben geoefend, is het van belang om te checken of de woorden
met betekenissen zijn blijven hangen. Daarvoor biedt Kidsweek in de klas om de drie weken een
digitale woordenschatquiz aan. Die vindt u in onze digitale leeromgeving in LessonUp.

Strategiegebruik

Goede lezers sturen en controleren hun eigen leesproces. Dit gebeurt voor, tijdens en na het
lezen. Er wordt onderscheid gemaakt in sturingsstrategieën, leesstrategieën en herstelstrategieën.
Strategieën, vaak weergegeven in stappenplannen, zijn bedoeld om leerlingen concrete hulpmiddelen te bieden bij het aanpakken van taaltaken. Het gebruik van strategieën kan de lezer
helpen om teksten beter te begrijpen. Strategieën sturen het denken tijdens het lezen en helpen
de lezer betekenis te geven aan de tekst. Het goed en flexibel beheersen van (een repertoire
aan) strategieën helpt leerlingen zelfstandige lezers te worden.
De strategieën zijn bedoeld om leerlingen concrete hulpmiddelen te bieden bij het aanpakken
van teksten. Het aanleren van strategieën is geen doel op zich, maar is een middel om leerlingen
te helpen de tekst beter te begrijpen. Het doel van de lezer: wat wil hij te weten komen door een
tekst te lezen?

Sturingsstrategieën:
Leesdoel bepalen
Oriëntatie op de tekst
Actualiseren van kennis en woordenschat
Actief lezen door toepassen van leesstrategieën
Controleren van begrip
Toepassen van herstelstrategieën
Controle bereiken leesdoel

Leesstrategieën:
Voorspellen
Vragen stellen
Visualiseren
Verbinden
Samenvatten
Afleiden

Herstelstrategieën:
Langzamer lezen
Aandachtiger lezen
Hardop lezen
Een stukje opnieuw lezen
Een stukje verder lezen
Naar de illustraties kijken
Hulp vragen

Figuur 1: Förrer en Van de Mortel (2014, p. 25).

Sturingsstrategieën
Het kunnen sturen van hun eigen leesproces is vaak lastig voor leerlingen. Regelmatig lezen
leerlingen een tekst van A tot Z, zonder dat zij aandacht hebben voor het leesdoel, de aanwezige
voorkennis en woordenschat, leesstrategieën, herstelstrategieën, controle van begrip en het
controleren of het leesdoel bereikt is. Modelen (hardop denkend voordoen) is een belangrijke
instructievorm om leerlingen hun leesproces te leren sturen. De vragen die een ervaren lezer
zichzelf stelt, soms onbewust, worden hierbij hardop uitgesproken. De leerkracht geeft de
leerlingen als het ware een kijkje in zijn hoofd tijdens het denkproces. Leerlingen krijgen hierdoor
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een voorbeeld van hoe een goede lezer een tekst leest en omzet in het begrijpen van die tekst.
In de lesinstructies leest u hoe u de sturingsstrategieën modelend kunt voordoen. Daarnaast
wordt gewerkt met het stappenplan Helpend Handje. Dit stappenplan kan leerlingen helpen om
hun leesproces voor, tijdens en na het lezen te sturen.
Herstelstrategieën
Een goede lezer vraagt zich regelmatig af of hij de tekst nog begrijpt. Hij pauzeert dan even
en stelt zichzelf vragen als ‘Snap ik het nog?’ ‘Klopte wat ik dacht nog met de tekst?’ of ‘Is dit
logisch?’. Herstelstrategieën zijn strategieën die leerlingen in kunnen zetten als ze de tekst niet
(meer) begrijpen. Herstelstrategieën zijn: langzamer lezen, aandachtiger lezen, hardop lezen,
een stukje opnieuw lezen, een stukje verder lezen, naar de illustraties kijken en hulp vragen.
Ook de herstelstrategieën worden modelend voorgedaan door de leerkracht. U leest de tips voor
modeling wekelijks in de lesinstructie.
Daarnaast heeft Kidsweek in de Klas een stappenplan ontwikkeld dat kinderen kunnen
inzetten als zij een tekst niet (goed) meer begrijpen. In dit stappenplan is aandacht voor
woordleerstrategieën, verwijswoorden en signaalwoorden.

Leesstrategieën
Ook de leesstrategieën worden expliciet onderwezen. Dit doet u meestal in de tweede les
begrijpend lezen. De leerstof kan worden aangeboden door uitleg te geven, voor te doen en door
hardop te denken. In de lesinstructies leest u hoe u dit kunt doen. De leesstrategieën worden in
deze tweede les één voor één behandeld. Echter, het doel is dat leerlingen deze leesstrategieën
zelfstandig kunnen toepassen op het moment dat zij het nodig hebben. Dat oefenen uw leerlingen
in de eerste les begrijpend lezen.
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Kidsweek in de Klas hanteert zes leesstrategieën:
1. Voorspellen
Uw leerlingen leren voor en tijdens het lezen voorspellingen te doen, op basis van de informatie
die zij hebben. Er wordt steeds gecontroleerd of de voorspelling klopt, zowel tijdens als na het
lezen. Dit bevordert actieve betrokkenheid bij de tekst.
2. Vragen stellen
Als leerlingen zichzelf voor, tijdens en na het lezen vragen stellen, blijven zij betrokken bij de tekst
en verbetert hun tekstbegrip. Kidsweek in de Klas stimuleert leerlingen om hun eigen leervragen
over het onderwerp van de tekst op te schrijven en gericht op zoek te gaan naar het antwoord.
Het zoeken naar antwoorden zorgt voor actief lezen.
3. Visualiseren
Tijdens het lezen gebruikt de lezer alle zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven) om zich
voor te stellen wat de tekst beschrijft. Tijdens het lezen maakt hij zich een voorstelling van wat in
de tekst wordt beschreven. Door te visualiseren blijven leerlingen betrokken bij de tekst, omdat
zij de tekst verbinden aan hun eigen wereld. Dit zorgt voor een verbetering van het tekstbegrip en
plezier in het lezen. Daarnaast onthoudt de lezer beter wat hij heeft gelezen. Er kunnen meerdere
dingen gevisualiseerd worden, denk bijvoorbeeld aan gebeurtenissen en acties, personages,
situaties, details uit het verhaal, onbeschreven acties, personen, scènes of details, zichzelf in het
verhaal en/of een ontmoeting met de hoofdpersoon uit het verhaal.
4. Verbinden
Als leerlingen verbindingen maken tijdens het lezen, brengen zij de tekst in verband met wat zij als
lezer al weten en al eens hebben meegemaakt. De lezer kan verbindingen maken tussen de tekst
en eigen ervaringen (tekst – zelf), de tekst en zijn eigen kennis van de wereld (tekst – wereld) en
tussen de tekst en andere teksten die hij al eens gelezen heeft (tekst – tekst).
5. Samenvatten
Tijdens en na het lezen selecteert een goede lezer de belangrijkste informatie uit een tekst,
zodat hij deze gemakkelijker kan onthouden. Na het lezen wordt de belangrijkste informatie
opgeschreven. Dit kan door middel van een beknopte versie van de oorspronkelijke tekst, maar
ook door middel van schema’s. Kidsweek in de Klas hanteert verschillende schema’s die ingezet
kunnen worden om een tekst samen te vatten.
6. Afleiden
Het begrijpen van informatie die niet letterlijk in de tekst staat, is van groot belang voor het
tekstbegrip. Er wordt tussen de regels door gelezen waarbij de lezer interpretaties maakt.
De kennis van de wereld van de leerlingen is van invloed op het maken van afleidingen.
Hoe meer leerlingen over het onderwerp weten, hoe gemakkelijker zij relaties leggen en
dus kunnen bedenken wat de schrijver waarschijnlijk bedoelt.
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3. Verdiepend lezen
Close-reading en het maken van aantekeningen
Zoals gezegd gaat begrijpend lezen veel verder dan het aanleren van strategieën of het
beantwoorden van vragen bij teksten. Om een goede begrijpend lezer te worden, is het van
belang dat een leerkracht hardop denkend voordoet wat er in zijn/haar hoofd gebeurt tijdens het
lezen (modelen) en dat de leerkracht de leerlingen aanzet tot denken en spreken over de tekst.
Bij close-reading gaat het erom dat leerlingen in staat zijn om de diepere laag van een complexe
tekst te kunnen ontrafelen. De leerlingen krijgen inzicht in wat er in de tekst wordt gezegd, hoe
het wordt gezegd en wat de bedoeling van de schrijver is of wat de betekenis van de tekst is.
Ze lezen hiervoor een tekst meerdere malen. Kidsweek in de Klas kiest er regelmatig voor om
close-readinglessen aan te bieden. Tijdens les 1 en 2 lezen leerlingen dan dezelfde tekst, zodat ze
tot dieper tekstbegrip kunnen komen. De moeilijkheid van de tekstvragen is hierop aangepast. De
tekstvragen stimuleren om steeds terug te lezen in de tekst en daarin bewijs te zoeken voor de
antwoorden op de vragen.

Voorbeeld
Tijdens de eerste les lezen de leerlingen een recensie over
een game en kunnen ze aan het eind van de les vertellen hoe
de game werkt en hoe de game eruitziet. In de tweede les
gaat de leerkracht samen met de leerlingen op zoek naar de
mening van de schrijver over de game. Ze zoeken hiervoor
bewijs in de tekst. Ze ontdekken onder andere dat de schrijver
de woorden ‘spectaculair’ en ‘origineel’ gebruikt, waardoor ze
afleiden dat de schrijver enthousiast is over de game. Aan het
eind van de les kunnen de leerlingen vertellen wat de mening
van de schrijver over de game is en in hoeverre zij het met de
schrijver eens zijn.

Het maken van aantekeningen
Het maken van aantekeningen helpt de leerlingen om steeds meer grip te krijgen op de tekst.
Deze manier van lezen (lezen met de pen in de hand) kan uiteraard ook toegepast worden bij het
lezen van andere teksten, zoals teksten voor wereldoriëntatie. Kidsweek in de Klas hanteert de
volgende doorgaande leerlijn in het maken van aantekeningen:
Niveau A / groep 4:

Ik lees nu dit, ik denk dat we … (voorspellen)

(sterretje)

Vraag

(ik noteer de vraag in de kantlijn)

Ik zie voor me … (visualiseren)

(brilletje)

Ik lees nu dit, ik moet denken aan iets wat ik al
heb meegemaakt / al gelezen / al weet of ken
(verbinden)
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Niveau B / groep 5/6:

Ik lees nu dit, ik denk dat we … (voorspellen)

(sterretje)

Vraag

(ik noteer de vraag in de kantlijn)

Ik zie voor me … (visualiseren)

(brilletje)

Ik lees nu dit, ik moet denken aan iets wat ik al
heb meegemaakt / al gelezen / al weet of ken
(verbinden)
Moeilijke woorden

Arceren (of kleuren met een licht kleurpotlood)

Verwijswoord

Omcirkel

De schrijver heeft het niet letterlijk
opgeschreven, maar ik denk … (afleiden)

Verwijzing

A

Belangrijke woorden

(onderstrepen)

Niveau C / groep 7/8:

Ik lees nu dit, ik denk dat we … (voorspellen)

(sterretje)

Vraag

(ik noteer de vraag in de kantlijn)

Ik zie voor me … (visualiseren)

(brilletje)

Ik lees nu dit, ik moet denken aan iets wat ik al
heb meegemaakt / al gelezen / al weet of ken
(verbinden)
Moeilijke woorden

Arceren (of kleuren met een licht kleurpotlood)

Verwijswoord

Omcirkel

De schrijver heeft het niet letterlijk
opgeschreven, maar ik denk … (afleiden)

A

Belangrijke woorden

(onderstrepen)

VB

Voorbeeld in de tekst
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Verwijzing

VERDIEPEND LEZEN

4. Opbouw van de lessen
Kidsweek in de Klas inplannen in uw lesrooster

Kidsweek in de Klas adviseert om het lesmateriaal als volgt aan te bieden.

Vrij leesmoment + pre-teaching
(tijd naar keuze)

Les 1 begrijpend lezen
( 45 minuten)

Les 2 begrijpend lezen
(45 minuten)

U deelt de kranten uit en uw
leerlingen lezen tijdens het
stillezen artikelen naar keuze.
Dit kan ook ’s morgens tijdens
een inloopkwartier zijn. Tijdens
het stillezen heeft u de tijd om
pre-teaching te geven aan de
hand van de pre-teachingles.

U start met de klassikale
digibordles waarin u
gezamenlijk met de
leerlingen de tekst
probeert te begrijpen.
Uw leerlingen maken de
verwerkingsopdrachten in
het lesboekje of digitaal.

U start met de klassikale digibordles.
Soms wordt daarvoor de tekst uit les 1
gebruikt (close-reading). Soms wordt gekozen
voor een andere tekst. In de tweede les wordt
vaak de nadruk gelegd op één strategie,
die als hulpmiddel kan dienen om tot beter
tekstbegrip te komen. De leerlingen maken
de verwerkingsopdrachten in het lesboekje
of digitaal.

Pre-teaching

Voor uw leerlingen die uitvallen op begrijpend lezen, omdat zij moeite hebben met woordenschat,
kennis van de wereld en/of technisch lezen, heeft Kidsweek in de Klas een les van 10 minuten
ontwikkeld die u als pre-teaching voorafgaand aan de eerste les begrijpend lezen kunt geven.
In deze les worden de moeilijke woorden besproken volgens de Viertakt van Verhallen en Van den
Nulft, wordt de achtergrondkennis van de leerlingen aangevuld en wordt de tekst alvast gelezen.
Elke les begrijpend lezen met Kidsweek in de Klas bestaat uit:

Lesinstructie

In de lesinstructie leest u welke lesfases doorlopen worden en welke tekst die week centraal
staat. Hoewel de lesfases niet altijd in dezelfde volgorde aan de orde hoeven te komen, worden in
elke les begrijpend lezen dezelfde lesfasen doorlopen. Kidsweek in de Klas geeft instructie
volgens het Expliciete Directe Instructie-model (EDI). Het vraagt op elk moment om actieve
betrokkenheid van de leerlingen. Door middel van een goede instructie en begeleide inoefening
zijn alle leerlingen in staat om zich de leerstof eigen te maken, ook de risicoleerlingen. Uit
onderzoek weten we dat het geven van directe instructie effect heeft op het leerrendement
van de leerlingen. Expliciete Directe Instructie bevat meerdere aspecten die echt effect hebben:
directe instructie, doelen stellen, uitleg in stappen, feedback geven en het aanreiken van
metacognitieve strategieën. De instructie wordt vormgegeven middels het Gradual Release of
Responsibility Instruction Model, oftewel het GRRIM-model. De cognitieve verantwoordelijkheid
verschuift hierbij langzaam van de leerkracht naar de leerling zelf. In de lesinstructie leest u hoe u
de tekst hardop denkend kunt voordoen (modelen) en welke moeilijke woorden aan bod komen.
Verantwoordelijkheid leerkracht

Ik
Wij

Introductie en
hardop denken
Begeleide oefening
samen denken

Jullie

Samen
verwerken

Jij

Zelfstandig
verwerken
Verantwoordelijkheid kind

Figuur 2: GRRIM-model: Bouwman, van de Mortel, Maas & de Wit (2015, p. 83).

OPBOUW VAN DE LESSEN

Voorbeeld lesinstructie
Kidsweek in de Klas
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Hieronder ziet u de globale opzet van de lesinstructies:
Gezamenlijke start

Activeren voorkennis / (aanvullen) achtergrondkennis
Een les met Kidsweek in de Klas start met het activeren van de voorkennis en achtergrondkennis van de leerlingen. Welke informatie is al eerder aan bod gekomen?
Wat weten zij al over het onderwerp van de tekst? Deze informatie helpt hen om de
tekst beter te begrijpen. Indien de leerlingen nog onvoldoende over het onderwerp
weten, waardoor ze de tekst niet goed zullen begrijpen, kan de voorkennis
aangevuld worden d.m.v. informatie of een filmpje.
Woordenschat
Vóór het lezen bespreekt u een aantal moeilijk woorden uit de tekst, die niet worden
uitgelegd, maar waarvan de betekenis wel van belang is om die te begrijpen.
Voor risicoleerlingen kunt u hiernaast ook de digibordles woordenschat als preteaching les inzetten. Op deze manier hebben deze leerlingen de moeilijke woorden
al een paar keer gehoord, voordat zij de tekst gaan lezen.
Oriëntatie op de tekst / voorspellingen
Vóór het lezen kijkt u samen met de leerlingen naar de titel, afbeeldingen, tussenkopjes, opvallende woorden/getallen en/of het tekstgenre. U bespreekt wat u verwacht
dat in de tekst aan bod komt en hoe de tekst waarschijnlijk is opgebouwd (voorspelling).
Eigen leervragen
De leerlingen formuleren eigen leervragen en schrijven deze op. Wat willen zij graag
weten over het onderwerp van de tekst? Dit zorgt voor betrokkenheid en in een
latere fase voor actief en doelgericht lezen.

Bepalen lesdoel

Het lesdoel, dat concreet en controleerbaar omschrijft wat de leerlingen aan het
eind van de les moeten weten of kunnen, wordt besproken. Aan het eind van de les
moeten de leerlingen in het kort kunnen vertellen waar de tekst over gaat.

Instructie
en begeleide
inoefening

Er is in deze fase veel aandacht voor actief lezen door middel van het toepassen
van leesstrategieën, controleren van begrip, toepassen herstelstrategieën en het
controleren van het leesdoel. Uw leerlingen gaan op zoek naar antwoorden op
hun vragen. Alle strategieën die helpend kunnen zijn om de tekst beter te begrijpen,
kunnen worden ingezet. Het is geen doel op zich, evenmin het beantwoorden van
vragen bij de teksten. Het maken van aantekeningen helpt om steeds meer grip op
de tekst te krijgen. De leerkracht legt uit, doet voor en denkt hardop.
In deze fase verschuift de verantwoordelijkheid van de leerkracht langzaam naar
de leerling:
Ik
De leerkracht leest hardop denkend (modelend) een gedeelte van de tekst voor.
Wij
De leerkracht en leerlingen denken samen na over de tekst. De leerkracht
controleert het denkproces van de leerlingen en stuurt bij waar nodig.
Jullie De leerkracht geeft een gerichte opdracht, die de leerlingen samen (in tweetallen
of in groepjes) uitvoeren. De leerkracht ondersteunt waar nodig.
Jij
De leerlingen gaan individueel aan de slag, waarbij de leerkracht controleert
en waar nodig bijstuurt.
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Les afsluiting

De leerkracht controleert of het lesdoel is behaald en bepaalt welke leerlingen
eventueel verlengde instructie nodig hebben.

Zelfstandige
verwerking

De leerlingen gaan aan de slag met de opdrachten die gerelateerd zijn aan de tekst
en het lesdoel.

Afsluiting les

De leerkracht blikt samen met de leerlingen terug op de les door het bespreken van
een aantal reflectievragen.

OPBOUW VAN DE LESSEN

Digibordles

De les start met een klassikale digibordles. Daarin staat wekelijks een andere tekst centraal,
denk aan: een informatieve tekst, betogende tekst, instruerende tekst en een verhalende/
vertellende tekst. De verantwoordelijkheid verschuift langzaam van de leerkracht naar de leerling,
waardoor alle leerlingen actief en betrokken meedoen met de les. Als uw leerlingen genoeg kennis
hebben vergaard over het onderwerp en ze de tekst goed hebben begrepen, kunnen ze met de
verwerkingsopdracht(en) aan de slag.

Verwerkingsopdracht(en)

Tijdens en na het lezen gaan uw leerlingen actief aan de slag met een verwerkingsopdracht,
passend bij het onderwerp van de tekst. Praten en schrijven over het onderwerp leidt namelijk
tot het toenemen van kennis over het onderwerp. De verwerkingsopdracht sluit aan op het
lesdoel en wordt gemaakt in het lesboekje dat u in het midden van de krant vindt. Ook kunt u
ervoor kiezen om de verwerkingsopdracht(en) digitaal te laten verwerken.

OPBOUW VAN DE LESSEN
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5. Actieve en betrokken lezers
Kidsweek in de Klas vindt het belangrijk dat kinderen tijdens de lessen actief en betrokken zijn.
Dit proberen wij te realiseren door gebruik te maken van actuele teksten die tot de belevingswereld van de kinderen horen. Daarnaast wordt geadviseerd om gebruik te maken van andere
technieken:

Het wisbordje of het kladblaadje
Het wisbordje is een krachtig middel om leerlingen betrokken te houden tijdens de instructie. Het kan
gemakkelijk zelf gemaakt worden door een wit papiertje in een plastic hoesje te doen (glanzend) of te
plastificeren. U kunt het wisbordje verstevigen door er een kartonnetje of wat steviger papier achter te
doen. Uw leerlingen schrijven er met een whiteboardstift op en vegen hun antwoorden gemakkelijk uit met
(een deel van) een vaatdoekje. Van iedere leerling wordt verwacht een antwoord te bedenken op de vraag,
waardoor iedereen betrokken blijft. Daarnaast kunt u als leerkracht meteen controleren welke leerlingen
de instructie al goed begrepen hebben. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om leerlingen hun antwoorden
op een kladblaadje te laten schrijven.

Digitaal wisbordje
In LessonUp kunnen leerlingen ook actief meedoen met ‘een digitaal wisbordje’. Als u de digibordles open
heeft staan, vinkt u links onderaan het scherm Devices in de klas aan. Vervolgens klikt u op Deel scherm. Uw
leerlingen gaan met hun eigen device naar www.kidsweekindeklas.nl/leerling en voeren de toegangscode
in die links onderaan uw scherm staat. Uw leerlingen voeren eerst hun naam in. U ziet links onderaan op
het bord hoeveel leerlingen al ingelogd zijn. Uw leerlingen kunnen vervolgens meedoen met de les en
geven via hun eigen device antwoord op de vragen.

Controleren van begrip (CVB-vragen)
Door in elke lesfase vragen te stellen waarmee het begrip van uw leerlingen wordt gecontroleerd (CVBvragen), blijven uw leerlingen betrokken bij de les. Daarnaast ziet u als leerkracht direct welke leerlingen de
instructie goed begrepen hebben en welke leerlingen eventueel nog moeite hebben met de aangeboden
lesstof. Uw leerlingen geven antwoord op uw CVB-vragen middels hun wisbordje of kladblaadje. Een
goede CVB-vraag voldoet aan de volgende drie kenmerken: (1) De vraag wordt aan de hele klas gesteld.
(2) Er wordt even gewacht voordat een leerling de beurt krijgt. Hierdoor worden alle leerlingen aangezet
tot denken. (3) Er wordt willekeurig een beurt gegeven. Het is van belang dat de meeste kinderen (80%)
antwoord kunnen geven op de vraag. Indien dit niet zo is, is het raadzaam om opnieuw instructie te geven.
In de lesinstructies worden regelmatig suggesties voor CVB-vragen gegeven.

Willekeurig leerlingen kiezen
Het zijn vaak de sterkere leerlingen die hun vinger opsteken als er klassikaal een vraag wordt gesteld.
Om te voorkomen dat de rest van de klas afdwaalt, adviseren wij om willekeurig beurten te geven.
Dit kan bijvoorbeeld door middel van beurtbalkjes, waarbij de namen van de leerlingen op houten
ijsstokjes of (gelamianeerde) kaartjes staan. Tijdens een CVB-vraag geeft de leerkracht even bedenktijd
en trekt dan willekeurig een naam uit het bakje. De desbetreffende leerling geeft antwoord op de
vraag. Op deze manier kunnen alle leerlingen een beurt krijgen en wordt van iedere leerling actieve
betrokkenheid verwacht.

Eigen leervragen
In de lessen van Kidsweek in de Klas wordt altijd naar eigen leervragen van de leerlingen gevraagd.
Vóór het lezen formuleren zij wat zij graag zouden willen weten over het onderwerp van de tekst.
Laat uw leerlingen tijdens het lezen actief op zoek gaan naar het antwoord op hun vragen.
Dit verhoogt de betrokkenheid.
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6. Differentiatie
Kidsweek in de Klas – Begrijpend Lezen biedt twee vormen van differentiatie aan:

Risicoleerlingen
Pre-teaching
Wekelijks wordt een les van 10 minuten ontwikkeld voor leerlingen die uitvallen op begrijpend
lezen omdat zij moeite hebben met woordenschat, onvoldoende voorkennis over het onderwerp
hebben en/of moeite hebben met technisch lezen. U kunt de les als pre-teaching voorafgaand aan
de eerste les begrijpend lezen geven.
Strategietoetsen en remediëringsmaterialen
Kidsweek in de Klas adviseert om gebruik te maken van de strategietoetsen en remediëringsbladen voor leerlingen die uitvallen op begrijpend lezen, omdat zij zich de strategieën
onvoldoende eigen hebben gemaakt. U vindt de stragietoetsen en remediëringsbladen in de
werkmap of in de digitale leeromgeving (LessonUp).
Strategietoetsen
Leerlingen die niet goed presteren bij begrijpend lezen, hebben zich mogelijk de aangeboden
strategieën onvoldoende eigen gemaakt. U kunt de strategietoetsen van Kidsweek in de Klas
gebruiken om te achterhalen op welke strategie(ën) uw leerling uitvalt. U kunt deze toetsen naar
eigen inzicht inzetten. U kunt ze bijvoorbeeld
door individuele leerlingen laten maken of één
strategietoets kiezen die u klassikaal afneemt.
Ook kunt u ervoor kiezen om de toets(en)
(gedeeltelijk) mondeling af te nemen met
individuele leerlingen. U vraagt hen antwoord
te geven op de vraag en hardop te verwoorden
hoe zij tot hun antwoord zijn gekomen. Op deze
manier krijgt u meer inzicht in de denkwijze van
uw leerlingen en kunt u gerichte hulp bieden.
Remediëringsbladen
Gedurende het schooljaar zijn er in de week van een toets en/of de week na de afname van een
toets remediëringsweken ingepland. In deze weken heeft u tijd om met de leerlingen die uitvallen
op begrijpend lezen extra te oefenen. De remediëringsbladen bieden u hier houvast bij. In de
remediëringsbladen is er aandacht voor de strategieën die aangeleerd zijn in de wekelijkse
lessen begrijpend lezen. Het doel van het inzetten van de remediëringsbladen is het bieden van
gerichte hulp op het gebied van strategiegebruik. Het is van belang dat u uw leerlingen bij het
maken van de remediëringsbladen begeleidt en ondersteunt. Het helpt als u tijdens de instructies
veel hardop verwoordt wat u denkt en wat u doet (modelen). U kunt de remediëringsbladen
desgewenst ook inzetten op andere momenten gedurende het schooljaar.

DIFFERENTIATIE
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Verrijking

Voor de (meer)begaafde leerlingen biedt Kidsweek in
de Klas - Begrijpend Lezen aanvullende en uitdagende
opdrachten die aansluiten bij het onderwerp van de les.
Er is hierbij aandacht voor alle drie de vaardigheden voor
succesvolle intelligentie van Sternberg (2003): analytisch,
praktisch en synthetisch. Volgens Sternberg is het van
belang dat de leerstof een beroep doet op alle drie de
soorten intelligenties, zodat er sprake is van succesvolle
intelligentie.

Analytisch: inzicht, abstract denken, logica, formuleren,
evalueren en informatieverwerking.
Synthetisch: associëren, brainstormen, originaliteit,
flexibiliteit, inlevingsvermogen en buiten de kaders denken.
Praktisch: effectiviteit, doorzettingsvermogen, planning,
teamwork, zelfkennis en overtuigen.

Analytisch
probleemoplossend
vermogen

Praktisch
toepassen

Synthetisch
creërend
denkvermogen

succesvolle intelligentie

Voorbeeld verrijkingsopdracht

Compacten
Naast het aanbieden van uitdagendere opdrachten, worden er suggesties gegeven voor
het convergent compacten van de leerstof. Compacten is het ‘indikken’ van de methode.
Dit houdt in dat de uitdagende opdrachten niet als extra erbij komen, maar dat leerlingen de
herhalings- en oefenstof kunnen overslaan. Kidsweek in de Klas heeft gekozen voor convergent
compacten, zodat alle leerlingen binnen de methode blijven. In het schema hiernaast ziet u welke
opdrachten voor welke leerlingen gelden.

Symbool
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Wat houdt de opdracht in?

Voor wie is de opdracht bedoeld?

De opdrachten met een bloem zijn gericht op
onthouden en begrijpen uit de taxonomie van
Bloom. Er wordt vooral naar feitelijke informatie
gevraagd die terug te vinden is in de tekst.

Alle leerlingen. Leerlingen die
compacten kunnen (een gedeelte
van) deze opdrachten overslaan.

De opdrachten met een klaver doen een beroep
op de hogere orde denkvragen in de taxonomie
van Bloom (toepassen, analyseren, evalueren en
creëren).

Alle leerlingen.

De opdrachten met drie sterren zijn verdiepende
of verbredende opdrachten. De opdrachten doen
een beroep op alle drie de vaardigheden voor
succesvolle intelligentie beschreven door Sternberg
(2003): analytisch, praktisch en synthetisch.

Leerlingen die compacten.
Zij maken eerst de vragen met de
klaver en gaan daarna aan de slag
met de driesterrenopdracht.

DIFFERENTIATIE

7. Begrijpend luisteren
Kidsweek in de Klas biedt lesmateriaal voor begrijpend lezen aan vanaf groep 4. De leerkracht
bevordert het lezen met begrip echter daarvoor al door: teksten voor te lezen, met kinderen te
praten over teksten, verbanden te leggen met hun achtergrondkennis en hen te laten nadenken
over de inhoud van de tekst. Om de doorgaande leerlijn binnen de school te waarborgen, heeft
Kidsweek in de Klas ook lessen begrijpend luisteren ontwikkeld. Maandelijks staat er een nieuw
lespakket begrijpend luisteren voor u klaar. Daarnaast is er een archief waar nog meer lessen
begrijpend luisteren te vinden zijn.

Met de lessen begrijpend luisteren werkt u naast het luisteren met begrip ook aan het vergroten
van de kennis van de wereld, de woordenschat en het fonologisch en fonemisch bewustzijn. Hoe
meer kennis uw leerlingen hebben over het onderwerp, des te gemakkelijker kunnen zij (moeilijke)
teksten over het onderwerp begrijpen. De hoeveelheid kennis die een kind heeft over een bepaald
onderwerp blijkt zelfs de beste voorspeller voor het begrip van de tekst over dat onderwerp.
Dit hangt ook samen met de woordenschat van uw leerlingen. Daarnaast lenen de teksten zich
goed voor het stimuleren van het fonologisch en fonemisch bewustzijn. Om hiermee aan de
slag te gaan, worden in het lespakket suggesties gegeven. In de lessen begrijpend luisteren met
Kidsweek in de Klas komen, net als in de lessen begrijpend lezen, verschillende tekstsoorten aan
bod. Luisterervaring met verschillende tekstsoorten maakt het begrijpend luisteren naar nieuwe
teksten gemakkelijker. Met uw abonnement op Kidsweek in de Klas kunnen uw collega’s uit groep
1 t/m 3 gratis gebruikmaken van de lessen begrijpend luisteren. U vindt de lessen in onze digitale
leeromgeving.

Inhoud lespakket begrijpend lezen
•
•
•
•
•

Voorleesfilmpje
Drie lessen begrijpend luisteren
Een les woordenschat
Lessuggesties letter van de week
Lessuggesties fonologisch en fonemisch bewustzijn

Begrijpend luisteren
Aan de hand van drie sessies (close-reading) wordt ingegaan op het verhaal. In de lesinstructies
staan de verschillende fases van de les kort uitgewerkt en leest u hoe u hardop denkend
(modelen) en interactief kunt voorlezen. Kidsweek in de Klas geeft instructie volgens het Expliciete
Directe Instructiemodel (EDI) en het Gradually Release of Responsibility Instruction Model

BEGRIJPEND LUISTEREN
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(GRRIM-model). Hierbij verschuift de verantwoordelijkheid langzaam van de leerkracht naar de
leerlingen. Bij de lessen is een digibordles ontwikkeld die de lesfasen doorloopt. In de digibordles
vindt u ook het voorleesfilmpje waarin het boek wordt voorgelezen.

Woordenschat
In het verhaal komen verschillende woorden aan bod die van belang zijn voor het begrip van
de tekst. In de lesinstructie leest u welke woorden u zou kunnen aanbieden en hoe u dit kunt
doen. De woorden worden aangeleerd volgens de Viertakt van Verhallen en Van den Nulft
(voorbewerken – semantiseren – consolideren – controleren)
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8. De digitale leeromgeving
Al het digitale lesmateriaal van Kidsweek in de Klas is te vinden in onze digitale leeromgeving in
LessonUp. In deze omgeving vindt u:
Lesinstructies
Digibordlessen
Digitale verwerkingsopdrachten
Antwoordbladen
Strategietoetsen
Remediëringsmaterialen
Pre-teaching lessen
Lessen begrijpend luisteren
Extra materialen, zoals kerst- paas- en zomerboekjes

Vouchercode
• De contactpersoon van uw school ontvangt een mail met daarin een vouchercode om toegang
te krijgen tot het lesmateriaal.
• De contactpersoon stuurt de vouchercode(s) naar alle leerkrachten die met Kidsweek in
de Klas gaan werken.
Inloggen leerkrachten
• Via de contactpersoon bij u op school heeft u een
vouchercode ontvangen.
• Ga naar lessonup.com/voucher om deze code te verzilveren.
• Heeft u nog geen account op LessonUp? Dan kunt u dat direct
op de website aanmaken.
• Heeft u een account aangemaakt en de voucher verzilverd?
Dan kunt u direct bij het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas.

Let op!
Het aantal keer dat een voucher
gebruikt kan worden, is beperkt en
afhankelijk van hoeveel kranten u op
school ontvangt. Heeft u een vouchercode foutief gebruikt of heeft u er te
weinig? Neem dan contact op met onze
lezersservice op lezersservice@yandc.nl.

U bekijkt de lessen van Kidsweek in de Klas als volgt:
1. Log in met uw inloggegevens op LessonUp.nl
2. Klik in de blauwe balk op Kanalen.
3. Klik op het kanaal van Kidsweek in de Klas.
4. Klik op het tabblad Lessen om naar het lesmateriaal te gaan.

Als u bent ingelogd, komt u via www.kidsweekindeklas.nl/lesmateriaal
direct bij het lesmateriaal terecht.

Wachtwoord wijzigen
Het is handig om uw wachtwoord te wijzigen. Hieronder leest u hoe u dit kunt doen.
1. Ga naar www.kidsweekindeklas.nl/lesmateriaal en log in met uw inloggegevens.
1. Klik rechts bovenaan uw scherm op uw naam/het tandwiel.
2. Klik op Mijn Profiel.
3. Klik op Stel nieuw wachtwoord in.
4. U heeft nu een mailtje ontvangen. Klik op de link in het mailtje en stel uw nieuwe
wachtwoord in.

DE DIGITALE LEEROMGEVING
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Digibordlessen geven
In onze digitale leeromgeving wordt onderscheid gemaakt tussen digibordlessen en verwerkingslessen voor de leerlingen. Hieronder leest u hoe u de digibordlessen kunt geven. Dit zijn de
klassikale instructies, voorafgaand aan de verwerkingsopdrachten voor de leerlingen.
1. Ga naar www.kidsweekindeklas.nl/lesmateriaal en log in met uw inloggegevens.
2. Klik op het betreffende vakgebied en op het gewenste niveau. Klik daarna op het betreffende
weeknummer.
3. Open de desgewenste lesinstructie door er
twee keer op te klikken. In deze lesinstructie
leest u wat u in deze les kunt verwachten en
leest u hoe u hardop kunt denken (modelen).
4. Open de desgewenste digibordles door op de
digibordles te klikken.
Klik vervolgens aan de rechterkant van uw
scherm op Geef les om de les direct te openen.
5. Tip! Klik onderaan het scherm op het potloodje
om op de slides te schrijven.
Leerlingen interactief mee laten doen met de digibordles
Het is ook mogelijk om uw leerlingen interactief met de lesinstructie mee te laten doen via hun
eigen device (laptop, tablet of telefoon). Dit werkt als volgt:
1. Open de desgewenste digibordles.
2. Vink links onderaan uw scherm Devices in de klas aan.
3. Klik op Deel scherm om het scherm op het digibord te delen met uw leerlingen.
4. Uw leerlingen gaan naar www.kidsweekindeklas.nl/leerling en voeren hun naam in.
Daarna voeren zij de toegangscode in die links onderaan uw scherm staat.
5. U ziet links onderaan uw scherm hoeveel leerlingen er meedoen.
6. Uw leerlingen kunnen op hun eigen device antwoord geven op de vragen. U ziet hoeveel
leerlingen de vragen juist beantwoord hebben. Uw leerlingen krijgen op hun eigen device
directe feedback, zoals ‘Yes, goed gedaan!’ of ‘Helaas …’. LessonUp toont tussendoor een
tussenstand. U kunt zelf bepalen of u deze tussenstand wel of niet wilt laten zien aan
de leerlingen. Klik op de eerste slide onderaan op Leerlingen en zet het vinkje bij Toon
tussenstand aan of uit.

Digitale verwerkingsopdrachten
U heeft per les de keus of u leerlingen de verwerkingsopdrachten op papier (in het lesboekje)
laat verwerken of digitaal. Als u de lessen digitaal wilt laten verwerken door uw leerlingen moet
u hiervoor een klas aanmaken. Dit doet u als volgt:
1. Klik links bovenaan uw scherm op Mijn LessonUp.
2. Klik aan de linkerkant van uw scherm op Mijn klassen.
3. Klik op Maak nieuwe klas. Voer de naam van de klas in en klik op Ok.
4. U ziet nu een kader. Klik op het tabblad Basisschool.
5. U kunt nu één voor één de leerlingen uit uw groep toevoegen.
6. Zodra u een leerling heeft toegevoegd, maakt LessonUp automatisch een gebruikersnaam
en wachtwoord aan. De gebruikersnamen en wachtwoorden kunt u printen via de rode knop
Print uit.

20

DE DIGITALE LEEROMGEVING

7. Wilt u op een later moment nieuwe leerlingen toevoegen en/of de gebruikersnamen en
wachtwoorden nog eens printen? Klik dan op Mijn klassen en klik op de gewenste klas.
Klik nu aan de rechterkant op Leerlingen.
Digitale verwerkingslessen inplannen voor uw leerlingen
Als u uw leerlingen de opdrachten digitaal wilt laten verwerken, moet u de verwerkingsopdrachten
voor uw leerlingen inplannen. Dit doet u als volgt:
1. Selecteer de les die u wilt delen met uw leerlingen door één keer op de les te klikken.
2. Klik aan de rechterkant van uw scherm op Deel met leerlingen.
3. De les verschijnt nu in de LessonUp omgeving van de leerling.

LessonUp omgeving van de leerling

Uw leerling kan de door u gedeelde lessen bekijken en maken. Uw leerling gaat hiervoor naar
www.kidsweekindeklas.nl/leerling en logt in met zijn of haar inloggegevens. Uw leerling ziet alle
lessen die u met hem of haar gedeeld heeft. Bij de nieuwste lessen staat een blokje ‘nieuw’, zodat
uw leerling snel kan zien welke lessen hij moet maken.
Uw leerling opent de desbetreffende les door hier dubbel op te klikken. Uw leerling ziet vervolgens
de verschillende pagina’s van de les. Als uw leerling op de eerste slide klikt, opent de les zich.
Uw leerling kan vervolgens, net als in de digibordles, navigeren door de pagina’s door op het pijltje
rechts onderaan het scherm te klikken.

Rapportage

U kunt de voortgang van uw leerlingen bijhouden in het onderdeel Rapportage. Klik hiervoor één
keer op de les waarvan u de rapportage wilt inzien en klik daarna aan de rechterkant van uw
scherm op Rapportage. U kunt de vorderingen van uw leerlingen op drie verschillende manieren
bekijken door op de tabbladen klas, les en leerling te klikken. Alle rapportageonderdelen zijn te
printen via de gele knop Print.

Extra mogelijkheden in LessonUp

Behalve het Kidsweek-kanaal kent LessonUp een persoonlijke omgeving: Mijn LessonUp. In deze
omgeving heeft u de mogelijkheid om te zoeken naar extra lesmateriaal en eigen lessen te ontwerpen.
Zoeken naar lesmateriaal
Klik op het tabblad Zoeken bovenaan uw scherm om te zoeken naar alle lessen die in LessonUp
staan. Dit zijn lessen van Kidsweek in de Klas, maar ook van andere aanbieders. Ziet u een les die u
direct wilt geven? Klik dan één keer op de les en klik vervolgens op Geef les.
Lessen bewaren voor later
U kunt er ook voor kiezen om de les te bewaren voor later. Klik dan één keer op de les en klik
op Bewaar deze les. Vervolgens kunt u de les opslaan in uw eigen LessonUp-omgeving. U vindt uw
bewaarde lessen terug in Mijn LessonUp (tabblad bovenaan uw scherm) en dan in de map die
u gekozen heeft. Als u een les bewaard heeft in uw eigen LessonUp-omgeving, kunt u de les
naar eigen wens aanpassen. U doet dit door één keer op de les te klikken en vervolgens aan de
rechterkant van uw scherm op Bewerken te klikken.
Lessen bewerken en eigen lessen maken in LessonUp
Als u een eigen les wilt maken in LessonUp gaat uw naar Mijn LessonUp en klikt u op Maak nieuwe
les. U kunt gebruikmaken van verschillende onderdelen, zoals slides, quiz-vragen, open vragen,
woordweb, hotspots, audiofragmenten, sleepvragen en Google Maps.
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9. Trainingsaanbod
Kidsweek in de Klas biedt trainingen voor effectief begrijpend leesonderwijs. Deze trainingen
kunnen op school gegeven worden. Hieronder leest u welke trainingen aangeboden worden.
Wilt u meer informatie of wilt u zich direct aanmelden? Stuur dan een mailtje naar scholen@yandc.nl.
Ook voor het integreren van begrijpend lezen bij het
zaakvakonderwijs bieden wij trainingen. Mail naar
scholen@yandc.nl voor meer informatie.

Het begeleidingstraject (prijs op aanvraag)
Schoolbreed de resultaten voor begrijpend lezen en begrijpend luisteren verhogen? Kies dan voor
het begeleidingstraject. Uw school ontvangt de volgende trainingen op locatie:
1. Begrijpend lezen: het geven van een effectieve lesinstructie mét modeling
2. Begrijpend lezen: het analyseren van (toets)resultaten en remediëring
3. Begrijpend luisteren: een doorgaande leerlijn
4. Observaties in de klassen + nagesprek met gerichte handelingsadviezen

Introductie: aan slag met Kidsweek in de Klas (€ 400,-)
In deze training leert u hoe de methode begrijpend lezen van Kidsweek in de Klas effectief wordt ingezet.
Welke materialen zijn er allemaal beschikbaar en hoe maakt u er zo optimaal mogelijk gebruik van?
Duur: 2 uur Doelgroep: Leerkrachten groep 4 t/m 8

Begrijpend lezen: het geven van een effectieve lesinstructie mét modeling (€ 600,-)
Leerkrachten spelen een belangrijke rol bij de verhoging van resultaten voor begrijpend lezen. In deze
training leert u waar een effectieve lesinstructie begrijpend lezen aan moet voldoen, welke fases uit het
EDI-model een belangrijke rol spelen en hoe u als leerkracht als model kunt fungeren (modelen). Na deze
training kunt u zelf lesinstructies ontwerpen bij teksten naar keuze.
Duur: 3 uur Doelgroep: Hele team

Begrijpend lezen: het analyseren van (toets)resultaten en remediëring (€ 300,-)
Welke leerlingen vallen uit op begrijpend lezen en wat zijn mogelijke oorzaken hiervan? Hoe gaat u deze
leerlingen effectief ondersteunen, zodat hun resultaten voor begrijpend lezen verhogen? Hoe kunt u de
strategietoetsen en remediëringsmaterialen van Kidsweek in de Klas effectief inzetten? In deze training
analyseert u de gegevens uit afgelopen toetsen en bepaalt u wat dit betekent voor het onderwijs aan
uw groep. Duur: 1.5 uur Doelgroep: Leerkrachten groep 4 t/m 8

Begrijpend luisteren: een doorgaande leerlijn (€ 300,-)
Leerkrachten in de onderbouw bieden een stevige basis voor het latere begrijpend leesonderwijs.
In deze training leert u waar een effectieve les begrijpend luisteren aan moet voldoen, welke fases uit
het EDI-model een belangrijke rol spelen en hoe u als model kunt fungeren. Na deze training kunt u zelf
effectieve lessen begrijpend luisteren ontwikkelen bij teksten naar keuze. Denk aan prentenboeken,
maar ook aan informatieve boeken, reclamefolders, gebruiksaanwijzingen en andere teksten.
Duur: 1.5 uur Doelgroep: Leerkrachten groep 1 t/m 4

Begrijpend lezen: observatie in de klas (€ 200,-)
Wilt u weten of u op de goede weg bent? Eén van onze trainers begeleidt u graag. Wij kijken mee tijdens
een lesinstructie begrijpend luisteren en begrijpend lezen en geven gerichte handelingsadviezen die de
resultaten voor begrijpend lezen en begrijpend luisteren zullen verhogen.
Duur: 1 uur (observatie + nagesprek met handelingsadviezen) Doelgroep: Hele team
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10. Levering en informatie
De nieuwste kranten met lesboekjes worden wekelijks op donderdag en vrijdag door PostNL
bij u op school bezorgd. In de schoolvakanties houden wij rekening met de officiële regionale
vakantiespreiding en ontvangt u geen kranten. De jaarplanning vindt u in de werkmap en in de
digitale leeromgeving.

Nieuwsbrief

Digitale nieuwsbrief – Op maandag ontvangt u de inhoudelijke
digitale nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte houden van
de nieuwste ontwikkelingen. Op donderdag ontvangt u de
digitale nieuwsbrief met een link naar het actuele lesmateriaal.
Ontvangt u de nieuwsbrieven nog niet? Stuur dan een mailtje
naar scholen@yandc.nl.
Schriftelijke nieuwsbrief – Naast de digitale nieuwsbrief
ontvangt u iedere eerste donderdag van de maand een
schriftelijke nieuwsbrief. Die wordt bij uw pakket kranten
verzonden. Hierin houden wij u op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen in ons lesmateriaal en geven we aan welke
extra lesmaterialen u de komende maand kunt verwachten.

Meer informatie

Voor al uw vragen over uw abonnement kunt u terecht bij onze lezersservice:
E-mail: lezersservice@kidsweek.nl
Telefoon: 020-2251224
(Bereikbaar maandag t/m donderdag 09.00 – 13.00
en 13.30 – 17.00 uur, vrijdag 09.00 – 13.00 uur).
Voor al uw inhoudelijke vragen over het lesmateriaal en de trainingen:
E-mail: scholen@yandc.nl
Website: www.kidsweekindeklas.nl
Facebook: Kidsweek in de Klas

LEVERING EN INFORMATIE
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11. Extra lesmateriaal
Regelmatig ontvangt u van ons extra lesmateriaal. Wij ontwikkelen kerst- paas- en zomerboekjes
en leskaarten in samenwerking met andere partijen. Dit lesmateriaal hoeft u niet te gebruiken
om te voldoen aan de kerndoelen. U kunt steeds bekijken of het extra lesmateriaal een leuke
inhoudelijke toevoeging kan zijn op uw huidige onderwijsaanbod. Via de digitale en papieren
nieuwsbrief informeren wij u wanneer u welk lesmateriaal kunt verwachten.
Kerst-, paas- en zomerboekjes –
Rond kerst, Pasen en de zomervakantie ontwikkelen
we extra werkboekjes voor uw leerlingen. Deze
werkboekjes staan boordevol spelletjes, puzzels,
artikelen en quizzen. U kunt deze boekjes printen
en kopiëren voor uw leerlingen. U vindt ze in onze
digitale leeromgeving in het mapje Extra lesmateriaal.
Lesmateriaal in samenwerking
met andere partijen –
Regelmatig vragen bedrijven of
maatschappelijke organisaties
ons om voor hen lesmateriaal te ontwikkelen. Deze lessen worden
door de onderwijsredactie van Kidsweek in de Klas ontwikkeld. U vindt
het lesmateriaal in onze digitale leeromgeving in het mapje Kidsweek in
samenwerking met andere partijen.
Kidsweek in de Klas is onderdeel van Young and Connected. Hier ontwikkelen we naast Kidsweek in de Klas - Begrijpend Lezen nog andere
onderwijsproducten. Wilt u meer informatie over deze onderwijsproducten?
Stuur dan een mailtje naar scholen@yandc.nl.

Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal

Kidsweek in de Klas biedt naast Begrijpend Lezen ook de methode Wereld & Taal aan. Die is
kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie en voor de taaldomeinen lezen, schrijven en mondelinge
taalvaardigheid. In deze methode worden wereldoriëntatie en taal geïntegreerd aangeboden aan
de hand van de actualiteit. Door de actualiteit uit Kidsweek te gebruiken, wordt taalonderwijs
functioneel en betekenisvol voor leerlingen (én leerkrachten). Tijdens de lessen lezen leerlingen
rijke teksten, vergroten ze hun taalontwikkeling én leren ze over de wereld. Het lesmateriaal
wordt op twee niveaus aangeboden: voor groep 5/6 en 7/8. De lessen kunnen aan de hand van de
actualiteit worden aangeboden met een wekelijks ritme of thematisch waarbij meerdere weken
aan hetzelfde thema wordt gewerkt.
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Aan de hand van de actualiteit
Wekelijks wordt er een onderwerp uit Kidsweek geselecteerd. In de startles wordt het artikel
gelezen en formuleren de leerlingen eigen leervragen, zodat de leerlingen bij het onderwerp
betrokken raken. In de verdiepende les doen de leerlingen meer kennis op over het onderwerp
middels een rijke verdiepende tekst, interactieve quizvragen en informatieve filmpjes.
Deze informatie wordt mondeling of schriftelijk verwerkt waarbij expliciete instructie en
feedback wordt gegeven op de doelen voor wereldoriëntatie en taal. Aan het eind van de week
laten de leerlingen in een interactieve quiz zien wat zij geleerd hebben over het onderwerp.
Thematisch
Een langere periode werken binnen een inhoudelijk wereldoriëntatiethema verdiept het leren.
Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal heeft de lessen daarom ook geordend per thema, zodat u
van groep vijf tot en met acht gedurende meerdere weken aan hetzelfde thema kunt werken.
Denk hierbij aan thema’s als: jagers & boeren, weer & klimaat, lichaam & gezondheid en wie is
de baas?

Samsam - Burgerschap in de Klas

Samsam brengt vijf keer per schooljaar een magazine uit met bijbehorend lesmateriaal.
Daarnaast ontvangt u vijf keer per schooljaar een digitale les. Met Samsam wordt een bijdrage
geleverd aan de ontwikkeling van kinderen tot nieuwsgierige, verantwoordelijke wereldburgers.
Mondiale vraagstukken over kinderrechten, milieu en duurzaamheid, verdeling, religie & cultuur en
vrede & conflict worden begrijpelijk gemaakt, door deze vanuit leeftijdgenoten uit te leggen en
herkenbaar te maken. Door middel van de informatie in Samsam, zoals beschreven in reportages,
interviews en infographics (kennis) en de lesopdrachten (houding en handelingsperspectief)
leren kinderen zelf kritisch na te denken en onderzoeken zij hoe ze hun rol in de maatschappij
willen invullen.
Op de website vindt u de lesmaterialen handig geordend per magazine. Daarnaast heeft u toegang
tot veel extra materiaal. Denk aan dossiers met aanvullende artikelen voor de verdieping van een
thema, landenpagina’s met hierop alle informatie per land geordend, quizjes per thema die u met
de kinderen kunt doen, veel beeld- en filmmateriaal en een godsdienstpagina met informatie over
de vijf wereldgodsdiensten.

EXTRA LESMATERIAAL
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Wetenschappelijke onderbouwing
Vanwege de leesbaarheid van de handleiding hebben we alle bronnen en referenties niet in de lopende
tekst vermeld, maar bespreken we deze hieronder.

Begrijpend lezen in samenhang

Meerdere onderzoeken tonen aan dat begrijpend lezen een sterke samenhang vertoont met andere
vakgebieden, waaronder de kennis van de wereld en de woordenschatontwikkeling (Fisher en Frey, 2009;
Fisher en Lapp, 2009; Marzano, 2004; Shanahan, 2010; Van den Nulft & Verhallen, 2009; Willingham, 2006).
Kidsweek in de Klas kiest er dan ook voor om begrijpend lezen in samenhang met de ontwikkeling
van de woordenschat en de kennis van de wereld aan te bieden. Het aanleren van strategieën alleen
zorgt er namelijk niet voor dat leerlingen beter gaan begrijpen wat ze lezen (Fisher, Frey, 2009; Shanahan
2010). Strategieën moeten dan ook meer als hulpmiddel worden gezien om de tekst te begrijpen (Fisher,
Frey & Lapp, 2009; Förrer en van de Mortel, 2014; Keene, 2010). Kidsweek in de Klas kiest ervoor om te
werken met de zes belangrijkste leesstrategieën: voorspellen, vragen stellen, visualiseren, verbinden,
samenvatten en afleiden (Fisher, Frey en Lapp, 2009; Förrer en van de Mortel, 2011; Förrer en van de Mortel,
2014; Bouwman, van de Mortel, Maas en de Wit, 2015; Perfetti, 2009) die aangeleerd kunnen worden door
uitleggen, voordoen en hardop denken (Hollingsworth en Ybarra, 2018). De moeilijke woorden worden
voorafgaand aan de les al aangeleerd volgens de Viertakt van Verhallen (van den Nulft en Verhallen, 2009).
Naast het aanbieden van lesmateriaal rondom begrijpend lezen, vindt Kidsweek in de Klas het
belangrijk dat er aandacht is voor de technische leesontwikkeling en de leesmotivatie van de
leerlingen. Lezen is namelijk de allerbelangrijkste bron voor het uitbouwen van kennis (Marzano,
2004; Fisher & Ivey, 2006). Door het lezen wordt de kennis van de wereld uitgebreid, waardoor andere
teksten gemakkelijker begrepen kunnen worden.
Karin van de Mortel heeft met haar collega’s meerdere handboeken en werkmappen ontwikkeld die
een bijdrage leveren aan het verbeteren van begrijpend leesonderwijs (Bouwman, van de Mortel, Maas
en de Wit, 2015; Förrer en van de Mortel, 2011; Förrer en van de Mortel, 2014; van de Mortel en Ballering,
2014). Wij hebben deze boeken en werkmappen als inspiratie gebruikt om ons huidige lesmateriaal
voor begrijpend lezen te verbeteren.

Close-reading

Fisher en Frey (2012) benadrukken het belang van close-reading. Bij deze aanpak lezen leerlingen
een tekst meerdere keren, waardoor tot dieper tekstbegrip gekomen wordt. Dit vraagt om intensief
en kritisch lezen, waarbij aantekeningen gemaakt worden en het eigen leesgedrag soms bijgestuurd
moet worden. Kidsweek in de Klas kiest er soms voor om leerlingen één tekst twee keer te laten lezen.
Op deze manier kunnen zij moeilijkere teksten begrijpen. Het uitgangspunt van close-reading is een
actieve, doelgerichte, kritische en zich competent voelende leerling die betekenis aan een tekst of delen
van de tekst verleent en weet hoe hij/zij de tekst het best aan kan pakken.

Expliciete directe instructie (EDI)

Er is veel onderzoek dat aantoont dat het geven van effectieve instructies van belang is voor
de ontwikkeling van de leerlingen. Hattie (2009) heeft 304 onderzoeken naar directe instructie
samengevoegd tot een meta-analyse en heeft vastgesteld dat directe instructie tot de meest
effectieve aanpakken behoort om leerlingen meer en beter te laten leren. Bij Kidsweek in de Klas
richten wij ons op het EDI-model (expliciete directe instructie). Uit onderzoek blijkt dat het effectief
is om aandacht te hebben voor het activeren van de voorkennis, het delen van het lesdoel met
de leerlingen, instructie te geven door uit te leggen, hardop te denken en door voor te doen, het
controleren van begrip, het bieden van begeleide inoefening en het zelfstandig laten verwerken van
de lesstof (Hunter, 2004; Marzano, Pickering, & Pollock, 2001; Willingham, 2006).
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