Advertentie

EEN NIEUWE KIJK
OP BEGRIJPEND LEZEN
Lezen. Associeer jij het ook met een lawine informatie die over je
heen dreigt te komen en waar je haastig scrollend doorheen laveert?
Is het dan verwonderlijk dat begrijpend lezen in de klas (nog) steeds
(meer) een struikelblok is? Leesvaardigheid is vandaag cruciaal om
die gigantische input aan informatie te verwerken, om betrouwbare
informatie van fake news te onderscheiden, om verbanden binnen
een tekst te leggen en die nieuwe kennis meteen ook te linken aan
eerder opgedane kennis. Het brengt je nu eenmaal zoveel verder. En
om die reden zet die Keure met haar taalmethodes Verrekijker (lager
onderwijs) en BOON (secundair onderwijs) sterk in op begrijpend lezen.
HOE WE DAT DOEN?

Allereerst door de tekstsoort centraal
te plaatsen. De methodes zijn modulair
opgebouwd, waarbij elke module de look
and feel van een bepaalde tekstsoort
uitstraalt. Die uitnodigende magazinestijl
wakkert niet alleen de leesmotivatie aan,
maar zet de specifieke eigenschappen
van die tekstsoort, ingebed in het communicatiemodel, telkens opnieuw in de
kijker. Vervolgens bouwen we begrijpend
lezen volgens een globaal schema op. We
activeren voorkennis over het onderwerp
(oriënterend), we slijpen via tekstballonnen lees- en woordstrategieën in, we
verhogen het leesbegrip tijdens een klasgesprek en we maken de transfer tussen
voorkennis en net verworven kennis.
Elk thema werkt ten slotte toe naar een
communicatieve eindopdracht, het trotsproduct bij Verrekijker en de oogst bij
BOON. Daarbij verwerken de leerlingen
de competenties die ze de voorgaande

weken verworven hebben. Tijdens die
opdracht worden de teksten actief en
door onderlinge samenwerking verwerkt.
Er komen verschillende coöperatieve
werkvormen aan bod doorheen de
thema’s en jaren.
De didactiek van de methodes
Verrekijker en BOON voldoet zo aan de
vijf didactische sleutels voor effectief
begrijpend lezen, die het onderzoek van
de Vlaamse Onderwijsraad vooropstelt:
functionaliteit, interactie, strategie-instructie, leesmotivatie en transfer.

