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Begrijpend lezen 
en luisteren  
IN DE KLEUTERKLAS

DAISY VAN DAELE 
is 8 jaar zorgcoördinator kleu-
ter binnen VBS Langemark. 
Daarnaast ondersteunt ze op 
beleidsmatig vlak verschillende 
vernieuwingen binnen het kleu-
teronderwijs op de school. 

CHRISTEL LIGNEEL 
heeft ruim 30 jaar ervaring als 
kleuterjuf  en is momenteel 
klasleerkracht van de derde 
kleuterklas. Ze lag aan de basis 
van de praktische uitwerking 
van de sleutels voor begrijpend 
lezen op kleuterniveau. 

HOBIE DUJARDIN is 
sedert één jaar directeur van 
VBS Langemark en contactper-
soon voor het begeleidingstra-
ject ‘Geef  me de vijf!’ van de 
Arteveldehogeschool.

GEEF ME DE VIJF: 
SLEUTELS VOOR 
EFFECTIEF  
BEGRIJPEND LEZEN
De basis voor het begrijpend lees- en 
luisteronderwijs binnen de volledige 
school zijn de sleutels voor effectief  
begrijpend lezen en luisteren: functiona-
liteit, leesmotivatie, interactie, transfer 
en strategie-instructie. 

Waar velen deze sleutels al snel gaan 
koppelen aan het lager onderwijs, 
vonden wij het een uitdaging om ze 
ook inzetbaar te maken voor het kleu-
teronderwijs. Daarom vertaalden we de 
sleutels naar concrete criteria die voor 
de kleuterleerkrachten duidelijke hand-
vatten bieden. Die sleutels krijgen hun 
vertaalslag in de verschillende lees- en 
luisteractiviteiten in de klas, onder meer 
via de methodieken hardopdenkend en 
interactief  voorlezen.  

Vrije Basisschool Langemark verdiepte zich het voorbije anderhalf  jaar in 
de sleutels voor effectief  begrijpend lezen via het begeleidingstraject ‘Geef  
me de vijf!’ van de Arteveldehogeschool. Via de sleutels en de methodieken 
hardopdenkend en interactief  voorlezen stimuleren we de taalontwikkeling van  
al onze kleuters. Zo zetten we doelgericht in op het uitbreiden van de woorden-
schat, het vergroten van het verhaalbegrip en het genieten van het lezen. 
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Functionaliteit
• Het is duidelijk voor de kleu-

ters waarom ze luisteren. 
• Er is een helder, uitdagend 

en authentiek lees- of  luister-
doel. 

• De kleuters weten welk lees- 
of  luisterdoel er aan de tekst 
is verbonden.

• Het lees-of  luisterdoel is 
op natuurlijke wijze verbon-
den met de tekstsoort. We 
gebruiken de tekst niet voor 
een kunstmatig doel. 
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Interactie
• Kleuters gaan met elkaar 

in interactie over en aan de 
hand van de tekst. 

• De leerkracht begeleidt de 
kleuters voor, tijdens en na 
het lees- of  luisterproces 
door intensief  met hen in 
interactie te gaan over de 
tekst, het onderwerp en/of  
het lees- of  luisterproces. 

• De kleuters moeten coöpe-
ratief  samenwerken om de 
opdracht tot een goed einde 
te brengen. 

Strategie-
instructie

• De leerkracht besteedt 
tijdens het vertellen expliciet 
aandacht aan lees- of  luister-
strategieën. 

• De leerkracht modelleert hoe 
hij aan de slag gaat met de 
tekst (via hardopdenkend 
voorlezen). 

Leesmotivatie
• De kleuters hebben inspraak 

bij de selectie van de tekst of  
het lees- of  luisterdoel. 

• De kleuters vinden de tekst 
interessant en uitdagend. Hij 
sluit aan bij hun leefwereld. 

• De kleuters voelen zich com-
petent en doen succeserva-
ringen op.  

Transfer
• De inhouden van de tekst ko-

men terug binnen een groter 
thema of  project. 

• Aan de lees- of  luisteropdracht 
is een verwerkingsactiviteit van 
andere aard gekoppeld. 

• De leerkracht heeft aandacht 
voor lees- en luisterstrategieën 
binnen andere activiteiten en 
hoeken. 

• De lees- of  luisteropdracht 
stimuleert kinderen om ook 
binnen andere activiteiten en 
hoeken (en thuis) verder te 
lezen.
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HARDOPDENKEND 
VOORLEZEN
Om kleuters actief aan de slag te laten 
gaan met verschillende sleutels, maar in 
het bijzonder de sleutel strategie-instruc-
tie, zetten we binnen ons kleuteronderwijs 
hardopdenkend voorlezen in. Tijdens hard-
opdenkend voorlezen staat de leerkracht 
tijdens het voorlezen van het prentenboek 
een aantal keer stil bij een fragment om 
haar eigen denkstappen te verwoorden. 
Hierbij gaat de leerkracht actief een of  
meerdere leesstrategieën modelleren. En-
kele concrete voorbeelden uit het prenten-
boek ‘Het mooiste ei van de wereld’:
• Voorspellen: ‘Waarover zou het verhaal 

gaan? Als ik kijk naar de kaft van het 
boek, dan zie ik heel wat kippen. De kip-
pen hebben een bek, een lel en een kam. 
Mmm, deze kip heeft wel een speciale 
kam, die lijkt wel veel groter dan de an-
dere. Ik zie ook een meneer en hij draagt 
een kroon. Zou dat misschien een koning 
zijn? De titel van het boek is ‘Het mooiste 
ei van de wereld’. Wat voor een ei zou dat 
dan zijn, het mooiste ei van de wereld?’

• Woordbetekenis (een moeilijk woord in 
de tekst proberen te achterhalen): ‘De 
kippen zijn aan het kibbelen over wie nu 
de mooiste is. Kibbelen, dat is een woord 
dat ik niet ken. Misschien kan ik eens 
kijken naar de prent om te weten wat kib-
belen betekent. Als ik kijk naar de prent 
dan zie ik dat de kippen precies aan het 
roepen zijn tegen elkaar. Zou kibbelen 
iets met ruzie te maken hebben?’

• Terugblikken: ‘Nu hebben alle drie de 
kippen hun ei gelegd. Maar wie legde ook 
alweer welk ei? Ik zal eens terugbladeren.’

Vooraleer ze klassikaal worden verteld, 
worden prentenboeken hardopdenkend 
voorgelezen aan een klein groepje van 
ongeveer 5 à 6 taalzwakke(re) kleuters. 
Door het verhaal in preteaching aan deze 
groep kinderen aan te bieden, hebben zij 
het verhaal en de bijbehorende woorden-
schat al eens eerder gehoord. Zo kunnen 
ze het verhaal tijdens het klassikaal 
moment beter meevolgen en begrijpen. 
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De verschillende
leesstrategieën die tijdens
het hardopdenkend en
interactief voorlezen

aan bod kunnen komen:
- voorspellen (op basis van kaft, titel, lay-out …);
- vragen stellen (open vragen stellen en beantwoorden);
- visualiseren (een actieve voorstelling of  mindmap maken);
- verbinden (verbanden met ervaringen, tekstelementen);
- samenvatten (wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe?);
- afleiden (tussen de regels lezen, afbeeldingen analyseren, verwijswoor-

den koppelen).



Op bezoek

Voor de leerkracht het verhaal begint te 
lezen, introduceert ze eerst de tekst en 
het leesdoel. De leerkracht staat stil bij 
de titel van het boek, de prenten op de 
kaft en de auteur, en activeert de voor-
kennis van de kinderen. Daarna wordt 
ook steeds een functioneel leesdoel 
verwoord, zodat het voor de kinderen 
duidelijk is wat ze moeten zoeken of  
doen tijdens het lezen.  

Kenmerkend voor het hardopdenkend 
voorlezen is dat de leerkracht er enkele 
passages uit kiest waar ze haar denks-
tappen bij zal verwoorden via modeling. 
Om dat te ondersteunen, brengt de 
leerkracht bij de voorbereiding van de 
activiteit een aantal post-its aan in het 
prentenboek met een aantal richtvragen 
of  verwoordingen. Die post-its helpen de 
leerkracht tijdens de activiteit de juiste 
verwoording te vinden, de juiste vragen 
te stellen of  de juiste leesstrategie te 

modelen. Naast enkele passages waar de 
leerkracht langer bij stilstaat in functie 
van modeling, leest de leerkracht het 
prentenboek voor de rest zuiver voor. 

INTERACTIEF 
VOORLEZEN
Een andere manier om kleuters ac-
tief  aan de slag te laten gaan met de 
verschillende sleutels voor effectief  
begrijpend lezen is via interactief  
voorlezen. Bij interactief  voorlezen staat 
de leerkracht opnieuw stil bij twee tot 
drie passages waar ze open vragen over 
stelt aan de kinderen of  doe-interacties 
stimuleert. Door open vragen te stellen 
als ‘Wat is er aan de hand?’, ‘Wat denk je 
dat…?’, ‘Hoe kan je dat zien?’… stimu-
leert de leerkracht zowel het verhaalbe-
grip van de kinderen als het uitbreiden 
van de woordenschat van de kinderen. 

De voorbereiding van het interactief  
voorlezen is min of  meer gelijk aan 
dat van hardopdenkend voorlezen. De 
leerkracht kiest er een rijk prentenboek 
uit en denkt tijdens de voorbereiding 
gericht na over de plaatsen waar ze de 
rijkste vragen kan stellen aan de kinde-
ren. Ook hier kunnen opnieuw post-its 
aangebracht worden om de leerkracht te 
ondersteunen bij het stellen van gerichte 
open vragen (‘Wat is er aan de hand met 
Haas?’) of  het stimuleren van doe-inter-
acties (‘Kan je eens tonen hoe Vos op de 
tippen van zijn tenen voorbijwandelde?’). 

Wat is dan het verschil met hardop-
denkend voorlezen? Bij hardopdenkend 
voorlezen zet de leerkracht vooral in op 
modelen. De leerkracht stelt de vragen 
en beantwoordt ze ook. Bij interactief  
voorlezen worden er voortdurend (open) 
vragen gesteld die de kleuters zelf  mo-
gen beantwoorden. Waar hardopdenkend 
voorlezen vooral wordt ingezet in kleinere 
groepjes met kinderen, kan interactief  
voorlezen makkelijker ingezet worden bij 
klassikaal vertellen.



EEN ZINVOL  
SLOT EN ACTIEVE 
VERWERKING
Meteen na het voorlezen voorziet de 
leerkracht een zinvol slot. Dat kan op ver-
schillende manieren: de kinderen aan de 
slag laten gaan met één element uit de 
tekst (bijvoorbeeld een tekening maken 
bij het onderwerp), terug laten blikken 
op het leesdoel van de tekst (hebben 
we ons doel bereikt?) of  een mindmap 
laten maken (wie? wat? waar? probleem? 
oplossing?). 

Het uitwerken van een mindmap wordt 
ondersteund door het gebruiken van 

verschillende pictogrammen. Die pic-
togrammen krijgen de leerlingen in een 
duidelijke leerlijn aangeboden van het 
peuter tot aan het eerste leerjaar.  

Wanneer een prentenboek centraal staat 
binnen een thema worden er verder in 
het thema verschillende verwerkingsmo-
gelijkheden voorzien zoals: 
• Het verrijken van verschillende hoeken 

zoals het inkleden van de boekenhoek 
met boeken die draaien rond hetzelfde 
thema, inkleden van de poppenhoek 
met materialen die in het verhaal voor-
kwamen, het verhaal in poppenkast 
naspelen, een verteltafel, …

• Het voorzien van verschillende nieuwe 
werkvormen die de inhoud van de 

tekst en het verhaalbegrip verder gaan 
stimuleren. Een voorbeeld hiervan is 
een verhaalpad waarbij de kinderen 
samen zoeken wat wanneer gebeurd is 
binnen een verhaal. 

TOT SLOT
 
We blijven als school actief  schrijven 
aan ons onderwijskundig beleid rond 
begrijpend lezen en luisteren. Vanuit 
een duidelijke visietekst en een ge-
dragen actieplan willen we de sleutels 
verder verankeren binnen onze onder-
wijsleerpraktijk, van in de peuterklas 
tot en met het zesde leerjaar. Samen 
willen we blijven inzetten op ambitieus 
leesonderwijs!
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