
LEZEN, LEZEN, LEZEN

Leeskwartiertjes zijn in veel Brusselse klassen ondertussen dagelijkse kost, ongetwijfeld ook in jouw klas.  Veel lezen is immers de 
basis om beter te gaan lezen of goed te blijven lezen.  

DRIE KEER LEZEN, TELKENS ANDERS 

Uit de ervaringen van Brusselse leerkrachten blijkt echter dat deze leeskwartiertjes vaak niet volstaan en dat jonge lezers nood 
hebben aan meer aanbod, meer ondersteuning en meer leestijd om sterke lezers te worden.  Dit extra aanbod kan je op verschillende 
manieren realiseren, afhankelijk van de noden (en het leesniveau) van de leerlingen.  Drie mogelijke methodieken die met een groepje 
leerlingen of klassikaal kunnen uitgevoerd worden: begeleid lezen met een groepje leerlingen, RALFI-lezen en Samen Lezen.  

In een notendop: 

 – Terwijl een groot deel van de klas individueel leest (tijdens een leeskwartiertje) kan je met een groepje leerlingen samen 
een boek lezen.  Hierbij kan je de voor-koor-zelf-methodiek hanteren en afwisselen met stukjes zelfstandig lezen, duolezen en 
fragmenten voorlezen. 

 – RALFI is een intensief programma voor zwakke lezers die de spellende leeshandeling (grotendeels) beheersen, maar veel te traag 
blijven lezen (onder AVI E4).  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.  

 – Bij SAMEN LEZEN ga je met een groep aan de slag rond een tekstfragment gecombineerd met een gedicht. De leerkracht of 
verteller leest de tekst fragment per fragment voor.  Aan de hand van vragen wordt er dieper ingegaan op elk tekstfragment.  Er 
kan gepraat worden over de tekst zelf of over dingen die de tekst oproept bij je leerlingen.  

AAN DE SLAG! 

Om met een groep(je) leerlingen met deze werkvormen aan de 
slag te gaan, moet je over meerdere exemplaren van hetzelfde 
boek beschikken.  Als je met de hele klas aan de slag wil gaan, 
heb je zelfs voor elke leerling een exemplaar nodig.  Om aan 
deze vraag tegemoet te komen stelde de Onderwijsbibliotheek 
samen met Leesrijk Brussel boekenpakketten samen.  

Voor het tweede en derde leerjaar zijn er twee soorten 
boekenpakketten: boekenpakketten voor een klein groepje 
en enkele boekenpakketten voor de volledige klas.  

Op onze website vind je een overzicht van de beschikbare boekenpakketten en fiches over de verschillende methodieken.


