
RALFI

RALFI is een intensief programma voor zwakke lezers die de spellende leeshandeling (grotendeels) beheersen, maar veel te traag 
blijven lezen.  Ze beheersen AVI E4 niet.  Het lezen versnelt en automatiseert bij deze leerlingen niet.  RALFI houdt in dat een 
motiverende, relatief moeilijke, leeftijdsadequate tekst uit een boek herhaald wordt gelezen, met ondersteuning door de leerkracht.  
Het lijkt saai om steeds dezelfde tekst te herhalen, maar kinderen met leesproblemen reageren positief op het hogere leesniveau en 
de motiverende inhoud van de tekst.  Ze reageren ook positief op de succeservaring, door het herhaald lezen gaat het lezen telkens 
beter.  Het doel is om vloeiender te lezen en het leesniveau te doen stijgen. RALFI komt bovenop het aanbod in de klas en bestaat uit 
minimaal drie sessies van 20 tot 30 minuten (per week) waarin hetzelfde tekstfragment centraal staat. 

VOORBEREIDING  

 O Selecteer kwaliteitsvol leesmateriaal, aangepast aan de leef- 
tijd.  Boeken in een serie, boeken met afgeronde stukjes 
tekst, spannende boeken (op voorwaarde dat er tijd is om 
grote delen voor te lezen) … zijn meestal een goede keuze.   

 O Hou maximaal 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 Selecteer een tekstfragment (100 tot 400 woorden) uit het 
boek. 

 O Bedenk enkele stimulerende open vragen bij het tekstfrag-
ment in functie van interactie in sessie 1.  Op blz. 6 van de 
online handleiding vind je enkele voorbeelden.   
 
 
 

 O Voorzie het nodige materiaal: een exemplaar van het boek, 
kopies van de tekst, schrijfgerief, bijwijskaartjes …. 

 

FASE 1 – ORIËNTATIE (enkel sessie 1)

FASE 2 – VOORLEZEN (niet in sessie 4 en 5)

FASE 3 – KOORLEZEN

Oriënteer de leerlingen op het boekfragment: lees de titel, bekijk 
de afbeeldingen en doe voorspellingen over het verloop van het 
verhaal. 

 O Lees de tekst vloeiend voor. De leerlingen wijzen bij (volgen 
de tekst met hun vinger).  

 O Sessie 1: Praat met de leerlingen op een enthousiaste manier 
over de tekst, vat kort samen en toets voorspellingen af.

 O Sessie 1: Focus eventueel op enkele complexe of 
meerlettergrepige woorden die voor leerlingen moeilijk te 
lezen zijn.  

 O Lees de tekst samen met de leerlingen (in koor). Lees in een 
normaal-langzaam tempo, met normale intonatie. 

 O De leerlingen wijzen bij.

Stel open vragen en doe hardop denkend voor.   

Sta niet expliciet stil bij aarzelingen of leesfouten. Op het 

moment dat een leerling aarzelt of een fout leest, krijgt hij/zij 

onmiddellijke terugkoppeling van de leerkracht en de andere 

leerlingen die de tekst lezen.  

VERLOOP SESSIE



FASE 4 – DUOLEZEN OF PAPEGAAILEZEN 

FASE 5 – FEEDBACK/ZELFEVALUATIE 

AFRONDING

 O De leerlingen lezen de tekst in duo’s (op één blad): 
• leerling 1 leest de tekst, leerling 2 wijst bij
• leerling 2 leest de tekst, leerling 1 wijst bij 

 O Lees de tekst via papegaailezen: lees de eerste twee zinnen 
van de tekst, daarna leest een leerling de tweede zin 
opnieuw met daarbij de derde zin, een volgende leerling 
leest de derde zin opnieuw en voegt daar de vierde zin aan 
toe … .

 O Vraag aan de leerlingen om het eigen lezen te evalueren. 
 O Reik eventueel enkele concrete aandachtspunten aan. 

Lees een aantal (nieuwe) bladzijden uit het boek voor.  

Geef neutrale en directe feedback.  Zeg een woord meteen voor 

wanneer de leerling aarzelt bij het lezen van een woord of een 

leesfout maakt.  Laat de leerling het woord herhalen en de zin 

opnieuw lezen.  In latere sessies kan een deel van het woord 

volstaan of krijgt de leerling eerst vijf seconden denktijd.  

De duopartner wijst bij aarzelingen en fouten even aan (met het 

aanwijskaartje of de punt van een pen).  De leerling leest het 

woord opnieuw.  Lukt dit niet, dan helpt de duopartner door een 

letter of een deel van het woord voor te zeggen.  

Hoe vind je dat je zelf gelezen hebt?  Lukt het om lange woorden 

te lezen? Wat helpt je om te lezen?  

In de praktijk wordt er vaak gewerkt met losse teksten bij RALFI, vaak van slechte kwaliteit, soms 
van het internet en soms uit zaakvakmethodes (bv. wereldoriëntatie, aardrijkskunde, biologie …).  
Dit wordt echter afgeraden.  RALFI is bedoeld om te werken met (doorlopende verhalen uit) boeken.  
Door te werken met een boek kan je makkelijk differentiëren voor sterke lezers: na het samen lezen 
van een tekstfragment, kunnen zij het boek zelfstandig verder lezen, andere boeken uit de reeks 
lezen of andere boeken van dezelfde auteur lezen. 

TIP!

BRONNEN

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

https://dyslexiecentraal.nl/sites/default/files/media/document/2019-09/RALFIhandleiding.pdf

Het oefenen van dezelfde stukken tekst is geen probleem, mits je tegelijk vaart houdt in het lezen 
van het boek.  Lees af en toe een stevig stuk voor, bekijk een verfilmd fragment (bv. Mathilda), 
beluister samen een deel van een luisterverhaal (bv. audioboek ‘De koning van Katoren’) … 
Dit heeft een positieve invloed op de leesmotivatie van leerlingen en zorgt ervoor dat ze niet te 
lang hetzelfde boek lezen.   

Matilda Koning van Katoren

TIP!

https://dyslexiecentraal.nl/sites/default/files/media/document/2019-09/RALFIhandleiding.pdf

