
RALFI LIGHT

RALFI Light is een methodiek voor leerlingen die AVI E4 beheersen maar onvoldoende vorderingen maken, onvoldoende vloeiend lezen 
of snel afhaken bij het zelfstandig lezen. RALFI Light omvat: hardop lezen met ondersteuning van de leerkracht.  De leerkracht leest 
een stuk tekst voor, de leerlingen lezen hetzelfde stuk in koor, in duo’s of zelfstandig, daarna leest de leerkracht een volgend fragment 
voor, enz.  RALFI Light heeft een ander doel dan RALFI.  Naast het ondersteunen van het vloeiend lezen is het bij RALFI Light vooral 
de bedoeling dat leerlingen gemotiveerd starten in een boek (of in een serie boeken).  Leerlingen leren op deze manier de personages, 
de plot, de woordenschat en de tekststructuur kennen.  Daarna kunnen ze het boek of de serie makkelijker zelfstandig lezen.  RALFI 
Light komt bovenop het aanbod in de klas en bestaat uit minimaal drie sessies van 20 minuten (per week) waarin telkens een ander 
stuk van het boek centraal staat.  

VOORBEREIDING  

 O Selecteer kwaliteitsvol leesmateriaal, aangepast aan de leeftijd.  Geef de voorkeur aan boeken in een serie, boeken van dezelfde 
auteur of boeken rond hetzelfde thema. 

 O Hou hierbij zoveel mogelijk rekening met de interesses van leerlingen of vraag hun inbreng bij je keuze bv. stel drie boeken kort 
voor (via een motiverend boekenpraatje) en laat de leerlingen samen beslissen welk boek ze willen lezen.     

 O Denk na over differentiatie: welke leerlingen lezen klassikaal, in duo of kunnen eventueel zelfstandig (verder) lezen?
 O Zorg voor andere boeken van dezelfde auteur, uit dezelfde serie … zodat leerlingen hiervoor kunnen kiezen tijdens de dagelijkse 

leesmomenten.  

VERLOOP SESSIE

INTRODUCTIE

AFRONDING

LEZEN MET ONDERSTEUNING  

 O Verken het boek bij de eerste leessessie. 
 O Koppel kort terug naar wat je vorige keren gelezen hebt of 

waar je geëindigd bent (bij volgende leessessies). 

 O Hou een kort gesprek over het boek en over wat de 
leerlingen gelezen hebben. 

 O Bespreek (na de laatste leessessie) of de leerlingen nog boek-
en van deze auteur, boeken uit deze serie … willen lezen.  

 

 O Lees een (halve) bladzijde voor. 
 O Lees boeiend, met voldoende intonatie en op een normaal 

tempo. 
 O Laat de leerlingen meevolgen. 

 O Laat de leerlingen dezelfde (halve) bladzijde lezen. 
 O Kies uit: koorlezen, duolezen of zelfstandig lezen.  
 O Lees daarna een volgende (halve) bladzijde voor. 
 O … 

Verken de kaft, titel, auteur, inhoudsopgave … 

Verken de kaft, titel, auteur, inhoudsopgave … 

Geef leerlingen positieve en specifieke feedback 

Wanneer de leerlingen het aankunnen of dit zelf willen, gaan ze 

over op het stillezen van het boek.

 

BRONNEN
Dyslectische kinderen leren lezen – werkvormen voor de behandeling van leesproblemen (2019) – A. Smits en T. Braams




