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Vanaf de start van de werkgroep taal is er in verschillende 
formaties gewerkt aan het uiteindelijke product. Het doet 
recht aan alle betrokkenen om op deze plaatst hun rol in het 
geheel te noemen.

De werkgroep taal heeft gewerkt onder aansturing van het 
montessori kenniscentrum onder leiding van de toenmalige 
directeur Michael Rubinstein. Hij vormde samen met Ton 
Bezem en Hanneke Dielen de projectgroep en zij stuurden 
de auteursgroep aan.

De auteursgroep was in aanvang groter en werd naast 
onderstaande namen versterkt door Ingeborg van den Berg, 
Hanneke Dielen, Liesbeth Pranger, Elli Wanrooij en Jos 
Werkhoven. Zij verlieten eerder de auteursgroep, maar 
hebben een goede bijdragen geleverd. 

In de laatste fase van de werkzaamheden van de auteurs-
groep hebben zij ondersteuning gekregen van Debbie van 
der Burgh, Monika Niehot en Denise Knol van montessori-
school Maassluis, evenals van montessori opleider Els 
Wasmann. We danken hen hartelijk voor de prettige en 
vruchtbare samenwerking en wensen de leerkrachten van 
het montessori basisonderwijs veel werkplezier met de 
didactische bijsluiters beginnende- en gevorderde 
geletterdheid bij de begeleiding van de kinderen in hun 
groep.

Namens de auteursgroep,

Mirjam Stefels

Coördinator auteursgroep, december 2014

nederlandse
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Dit katern behandelt de beginnende en gevorderde geletterdheid, zoals deze in 
tussendoelen geformuleerd zijn door het Expertisecentrum Nederlands. Bij de 
start van de werkgroep taal is er informatie en advies ingewonnen bij het 
Expertisecentrum en is er een uitvoerig contact geweest met Heleen Strating. Zij 
heeft een analyse gemaakt van het montessori taalonderwijs. Deze analyse is als 
verslag geplaatst op de NMV website onder de knop van het kenniscentrum. In 
een interview met Heleen Strating (Montessori Mededelingen jaargang 33 nr.4) 
geeft zij toelichting bij haar analyse. De werkgroep taal heeft de analyse ter harte 
genomen en heeft gekozen voor een beschrijving van het leesonderwijs. 

Maria Montessori heeft haar taalonderwijs opgebouwd vanuit haar eigen 
moedertaal. Italiaans is een fonetische taal en daarmee zijn de eerste activiteiten 
met voorwerpen en woordjes leggen eenvoudiger uit te voeren dan in de 
Nederlanse taal. Daar was Montessori duidelijk over: het taalonderwijs moet 
aangepast worden naar de richtlijnen van de eigen taal. Het taalonderwijs laat zich 
niet kopieren van cultuur tot cultuur. Montessori zag, dat de stuctuur (de opbouw) 
van de taal wel overeenkomsten vertonen en dit heeft zij omgezet naar het 
werken met materiaal voor woordssoorten (taaldozen) en zinsontleden 
(pijlenmateriaal).

Ook de opbouw van het leesonderwijs heeft vanuit de montessorivisie een 
opbouw parallel aan het leren spreken; van klanken naar klanken verbinden tot 
woorden naar woorden samenbrengen tot zinnen en zinnen weer tot een lopend 
verhaal.

De didactiek van het leesonderwijs is in het montessorionderwijs nauw verbonden 
met de materialen. De leeskast is een voorbeeld hiervan. Het volgt nadat er 
enkele letters tot de kennis van het kind behoren. Dan is er geoefend met de 
eerste en de laatste letter die zij horen in een woordje. Dan komen er voorwerpjes 
waarbij het kind woordjes mag leggen. Hier maken we vanuit onze taal de keuze 
van drie-letterige klankzuivere woorden (mkm-woordjes), als sok, mat, enz.

De didactiek van het lezen is binnen de montessorivisie niet uitvoerig beschreven. 
Interessante werkjes die passend zijn bij een aanbieding 'woordbegrip' 
bijvoorbeeld worden gedeeld, maar niet of nauwelijks geplaatst binnen de lijnen 
van het leesonderwijs. Deze werkjes gaan na verloop van tijd een 'los' bestaan 
leiden en verdwijnen langzaam van de plank van de leeskast. Er is de afgelopen 
jaren veel gebeurd binnen het leesonderwijs en zijn er passende didactieken 
volgens de pijlers van het Expertisecentrum Nederlands uitgewerkt.

De Stichting Leerplan Ontwikkeling heeft de kerndoelen en tussendoelen 
geconcretiseerd en geplaatst op hun website ( ). Deze 
tussendoelen geven richting aan de noodzakelijk oefening en kennis die een kind 
moet hebben om tot een geschikt leesniveau te komen. De tussendoelen heeft de 
werkgroep taal als uitgangspunt genomen om aanbiedingen zowel individueel als 
in kleine groepjes te kunnen geven.

Een lijn bij beginnende geletterdheid dient de leerkracht om bewust het lezen in te 
zetten bij een kind of meerdere kinderen afhankelijk van de onderwijsbehoeften. 
Daarnaast zoveel als mogelijk bestaande materialen of werkwijzen in te zetten die 
passend zijn binnen het montessorionderwijs.

Nu staat in het montessorionderwijs het leesonderwijs nooit op zichzelf, maar 
wordt aangeboden vanuit bijvoorbeeld de context van een algemene les. Laat dat 
bij deze lessen (didactische bijsluiters) nu ook gebeuren. Het volgen van de 
(lees)ontwikkeling van het kind is in het montessorionderwijs een goed gebruik en 
daarom staan er in de didactische bijsluiters verwijzingen naar het montessori 
kindvolg systeem (mkvs), zodat het registreren en daarmee het volgen van de 
ontwikkeling van het individuele kind mogelijk is. 

www.slo.nl/tule
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Compleet is het nooit. Er blijven kansen en mogelijkheden om de didactische 
bijsluiters te verbeteren en aan te passen aan nieuwe gezichtspunten. Om die 
reden is er ruimte gelaten in de didactische bijsluiter voor eigen aantekeningen. 
Deel deze notities met anderen door bijvoorbeeld te schrijven over persoonlijke 
ervaringen met dit product. De werkgroep taal heeft met veel enthousiasme 
geschreven aan de didactisceh bijsluiters en hoopt dat er in het veld met evenveel 
enthousiasme gewerkt zal worden aan het montessori leesonderwijs.

nederlandse
montessori
vereniging
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Doel

Het doel van de didactische bijsluiters beginnende en gevorderde geletterd-
heid is het in kaart brengen van activiteiten die door kinderen gedaan kunnen 
worden om de (tussen)doelen te bereiken en daarmee de leerkracht zicht 
geeft op het ontwikkelproces van het kind bij het gehanteerde tussendoel. 

Daarnaast geeft het de leerkracht inzicht bij het begeleiden van het kind als 
het gaat om verdiepen of verkleinen, zodat de leerkracht optimaal kan inspe-
len op de verschillen tussen de kinderen. De montessori werkwijze staat 
centraal bij het gebruik van de didactische bijsluiters.

Format

De didactisch bijsluiters zijn vormgegeven naar overeenkomstig format als de 
didactische bijsluiters van het materiaal voor wiskunde montessori 
basisonderwijs (wmbo).

Tussendoel

De opbouw van het format gaat uit van het tussendoel, zoals vermeld is op de 
didactische bijsluiter.

Kennis vooraf - opbrengst

Vervolgens is aangegeven wat een kind vooraf moet kunnen en is de 
opbrengst van de aanbieding benoemd.

Lusmodel

Het lusmodel is de verbinding met het aansluiten op de onderwijsbehoefte van 
het kind en de daarmee samengaande signaleringen, die het noodzakelijk 
maken om een stap verder te komen bij de begeleiding door aanwijzingen op 
het gebied van interventies (verdiepen, verbreden en versnellen, maar ook 
verkleinen, versmallen en vertragen). Vanuit de interventies zijn de zorgpunten 
te formuleren met betrekking tot de ontwikkeling van het kind.

Evaluatie - registratie

Daarna volgen mogelijkheden tot evalueren en de registratie op basis van de 
inhoud van het montessori kindvolg systeem (mkvs).

Gebruikte materialen

Voorts worden er onder het kopje 'gebruikte materialen' bestaand dan wel 
aanvullend materiaal genoemd om te hanteren bij de taal/lees activiteit. 

Mogelijke aanbiedingen

Naast een advies richting de werkvorm worden er suggesties gedaan voor 
mogelijke aanbiedingen.

nederlandse
montessori
vereniging
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Aanleiding

De werkgroep taal is in het leven geroepen naar aanleiding van vragen uit het 
veld. Op een studiedag voor schoolleiders en IB-ers in 2008 kwam duidelijk 
naar voren dat er behoefte bestaat aan een nieuwe invulling van het taalaan-
bod op montessori basisscholen. De behoefte van het veld werd uitgedrukt 
als: we willen één taalaanbod; er moeten nieuwe montessori leerlijnen voor 
taal komen, er moet duidelijkheid zijn over het taalaanbod.

De behoefte werd in vragen en wensen uitgedrukt, zoals:

Wat bied je op welk moment aan?

Welke strategieën en vaardigheden hebben leerlingen nodig?

Ontwikkel een gemeenschappelijk concept voor montessori taalonder-
wijs en maak duidelijk welke kennis en vaardigheden van leraren daar-
bij nodig is.

Zorg voor vernieuwing van het materiaal.

Al met al een hele grote en complexe vraag, die als startpunt heeft dat de 
traditionele montessori materialen en de traditionele montessori werkwijze niet 
meer op alle punten voldoen. 

‘Niet voldoen’ kent twee kanten. Vanuit nieuwe inzichten over taalonderwijs 
worden er andere eisen aan scholen gesteld dan in de tijd dat de montessori 
werkwijze en materiaal ontwikkeld zijn. De laatste weergave daarvan zijn de 
referentieniveaus, die in feite het vervolg vormen op de kerndoelen, maar nu 
over een langere lijn (de hele schoolperiode) voor leerlingen voor taal (en 
rekenen) zijn uitgezet.

Daarnaast zijn er nieuwe inzichten over taaldidactiek, die deels op gespannen 
voet staan met de traditionele montessori aanpak. De vraag naar vernieuwing 
van het montessori taalaanbod kan niet los worden gezien van andere 
impulsen tot vernieuwing in het montessori basisonderwijs, zoals het 
wiskunderekenenproject en het MKVS. Ook zal in het najaar 2011 een KOO-
werkgroep starten. Het Montessori Kenniscentrum zal het centrale punt zijn 
van waaruit de vernieuwingen worden aangestuurd. 

Huidige praktijk

In de afgelopen jaren is in het spanningsveld tussen de nieuwe eisen en 
inzichten enerzijds en de traditionele montessori aanpak anderzijds de praktijk 
van het taalonderwijs op montessorischolen veelvormig geworden; sommigen 
zouden wellicht zeggen: ‘diffuus’. Precies om die reden is de wens tot een 
meer gezamenlijke aanpak begrijpelijk. De huidige praktijk in montessorischo-
len laat zich beschrijven als een lappendeken. De basis vormt, zeker in onder- 
en middenbouw, de traditionele montessori didactiek (deels beschreven in de 
taalmap) met de montessori materialen. Kenmerkend aan de materialen is de 
opbouw van concreet naar abstract en het feit dat de materialen zowel gericht 
zijn op analyseren als op construeren.

Naast deze basis werken veel scholen met aanvullend materiaal, zelfgemaakt 
en/of betrokken bij uitgevers. Met name in het laatste geval is er soms ook 
sprake van een aangepaste didactiek. De taalwerkgroep heeft de traditionele 
montessori werkwijze voorgelegd aan het Expertisecentrum Nederlands om 
een in de hedendaagse taaldidactiek gefundeerd oordeel te krijgen over 

1montessori taalonderwijs . Drie conclusies komen sterk naar voren uit het 
rapport van het Expertisecentrum. Deze zijn in een aparte bijeenkomst 
voorgelegd aan een groep deskundige montessorianen uit het veld van 

ª

ª

ª

ª
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 1 Heleen Strating: ‘Taalonderwijs in het Montessori basisonderwijs’, 2010 
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scholen, opleidingen en begeleidingsdiensten. De conclusies werden door 
hen herkend en zijn daarom van belang voor het werk van de taalwerkgroep: 

Het materiaal voldoet niet voor alle vaardigheden die deel uitmaken van 
het taalonderwijs (bijvoorbeeld bij begrijpend lezen).

In moderne taaldidactiek heeft de leraar een grotere rol in interactie dan 
beschreven wordt in de traditionele montessori aanpak

De rol van de leraar in montessori taalonderwijs is te weinig beschreven 
in kennis en vaardigheden en te weinig voorzien van handreikingen. 

Het Expertisecentrum benadrukt voorts het belang van interactie, van 
betekenisvol onderwijs en van sociaal leren.

Daarmee zijn al een aantal zaken gezegd over vernieuwd montessori taalon-
derwijs:

Het moet voldoen aan het kader van de referentieniveaus.

Het taalaanbod moet worden aangevuld waar het niet voldoet aan deze 
niveaus.

De rol van de leraar in montessori taaldidactiek behoeft een meer 
hedendaagse beschrijving met daarbij passende handreikingen. 

Bouwstenen voor een visie op montessori taalonderwijs

Voor het formuleren van een visie op montessori taalonderwijs zoekt de 
taalwerkgroep allereerst aansluiting bij het basisdocument ‘Het Montessori-
onderwijs in de 21e eeuw’. Uit de formulering van de drie doelstellingen van 

2montessori-onderwijs  destilleert de taalwerkgroep voor taalonderwijs de 
kernbegrippen ‘zelfstandigheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ als leidend voor de 
ontwikkeling van jonge mensen en dus ook in het leren. 

De rol van de leraar wordt in het basisdocument geherformuleerd voor 
hedendaags montessori-onderwijs: het gaat niet alleen om observeren en 
afwachten, maar ook om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen 

3en daartoe activiteiten te ondernemen .

De meest grootschalige inhoudelijke vernieuwing van montessori basisonder-
wijs van de afgelopen jaren is die op het gebied van reken-wiskundeonderwijs. 
De groep die zich hiermee bezighoudt, de werkgroep Wiskunde Montessori 

4Basisonderwijs (WMBO), heeft in een van haar visiedocumenten  een kader 
beschreven voor de werkwijze van montessori-onderwijs waarbij de taalwerk-
groep wil aansluiten. De taalwerkgroep wil niet alleen om pragmatische 
redenen hierbij aansluiten, maar omdat zij vindt dat dit kader een moderne 
uitwerking is van de in montessori-onderwijs traditioneel gebruikelijke actoren 
kind, leraar, materiaal/voorbereide omgeving. De WMBO kiest voor een model 

ª

ª

ª

ª

ª

ª
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2 - ‘ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect  en wil (te samen de persoonlijkheid);

- het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en 
verdere studie te kunnen functioneren;

- een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren vervullen in de 
samenleving van nu en morgen.’

‘Kern van de drie doelstellingen van het montessorionderwijs is de bevrijding van het kind uit de 
beperkende afhankelijkheid van biologische condities, van anderen en van maatschappelijke 
conventies en rolpatronen. Montessorionderwijs is derhalve emancipatorisch onderwijs.’ 
(Uit: ‘Het Montessorionderwijs in de 21 eeuw’)

3 ‘Aan de andere kant is het de opgave van elke volwassene om actief bij te dragen aan de ont-
wikkeling van kinderen. Daartoe ondernemen volwassenen velerlei activiteiten hetgeen de 
ruimte voor kinderen inperkt. Ze zijn model voor de leerlingen, informatiebron, begeleider, coach 
en raadsman of -vrouw.  Zijn of haar rol is daar echter niet toe beperkt, maar bestaat er ook uit 
actief deel van de omgeving te zijn door leerlingen in te wijden en daar waar nodig in te grijpen.’ 
(Uit: ‘Het Montessorionderwijs in de 21 eeuw’) 

4 Els Westra-Mattijssen: ‘Met de leraar een stap verder’                                            

Bijlage 1.
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met drie lemniscaten:

- kind,

- leraar en

- omgeving.

Bij elke actor hoort een term die het leren beschrijft, respectievelijk:

- mathetiek,

- didactiek en 

- methodiek.

De positie die de WMBO kiest ten aanzien van de verhouding tussen de drie 
actoren sluit wat ons betreft aan op een moderne visie op taalonderwijs en 
biedt perspectieven om de rol van de leraar beter te beschrijven.

We citeren uit ‘Met de leraar een stap verder’:

‘In de uitwerking van het project Wiskunde Montessori Basisonderwijs staat 
de leraar centraal. Dit betekent niet dat de leraar in algemene zin en/of in 
het leerproces van kinderen centraal staat of moet staan. Integendeel, de 
mathetiek van het kind staat centraal en de leraar wordt geacht in staat te 
zijn deze van ieder kind te leren kennen en herkennen om vervolgens 
vanuit dit kennen, te kunnen begeleiden.’ 

Voor een adequate begeleiding is het nodig dat leraren over de juiste vaardig-
heden en passende instrumenten beschikken. De WMBO legt nadrukkelijk 
een relatie met het lusmodel, dat uitgewerkt was voor het MKVS. De taalwerk-
groep zal, evenals de WMBO, de uitwerking van taalonderwijs niet recht-
streeks koppelen aan het MKVS, al ligt de koppeling wel voor de hand.

Ten slotte neemt de taalwerkgroep de begrippen interactie, betekenisvol leren 
en sociaal leren over van het Expertisecentrum Nederlands. Deze begrippen 
passen volgens de werkgroep uitstekend in het montessori-onderwijs en 
leggen een verbinding naar moderne taaldidactiek. De begrippen zullen in de 
werkdocumenten nader omschreven worden.

Samenvattend komen wij tot de volgende uitspraken als bouwstenen voor de 
visie op montessori taalonderwijs:

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn kernbegrippen voor 
montessori taalonderwijs. Deze twee begrippen benadrukken zowel het 
belang van de individuele ontwikkeling, die in het leren vorm krijgt in 
exploratie, als de gezamenlijke sociale ontwikkeling.

Montessori taalonderwijs maakt zowel gebruik van analyseren als 
construeren en biedt daarmee inzicht in structuren.

De leraar speelt een centrale rol: zij/hij maakt de ontwikkeling van 
kinderen mogelijk door actieve begeleiding. De leraar beschikt over een 
repertoire van taalaanbod, taalfeedback en het creëren van taalruimte.

Interactie speelt een centrale rol in montessori taalonderwijs.

Montessori taalonderwijs is betekenisvol. 

Uiteraard dient montessori taalonderwijs te voldoen aan de referentieniveaus. 
De taalwerkgroep zal langs de lijnen van de referentieniveaus het huidige 
taalmateriaal beschrijven en, waar nodig, voorzien van handreikingen voor 
leraren. De taalwerkgroep zal ook nieuw materiaal betrekken in haar werk of 
zelf (laten) schrijven.                 

ª

ª

ª

ª

ª
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Heleen Strating, werkzaam bij het Expertisecentrum Nederlands, maakte 
op verzoek van de taalwerkgroep een analyse van het montessori taalon-
derwijs. Haar rapport, te lezen op de NMV website onder de knop van het 
kenniscentrum, nodigt uit tot verdere discussie.
In onderstaand interview licht Heleen Strating haar stuk toe.  

Kun jij jezelf introduceren? Wat heb je zoal gedaan? 

‘Ik ben werkzaam bij het Expertise Centrum Nederlands (EN). Taalverwerving 
is mijn passie. Ik heb na mijn studie aan een promotie onderzoek gewerkt. Het 
betrof een longitudinaal onderzoek naar de woordenschat van NT1 en NT2 
kinderen. Die kinderen zijn twee jaar gevolgd. Het voert nu te ver om het 
onderzoek uiteen te zetten, maar boeiend was het. Ik ben vervolgens bij een 
Pabo gaan werken. Zodoende kwam ik veel in scholen. Dat maakte het voor 
mij interessant. Vanuit de academische kijk sprak je veel over hoe het taalon-
derwijs in de praktijk sterker kan. Sinds 2008 werk ik bij het EN, waar men een 
mooie vorm van samenwerken met PO scholen heeft ontwikkeld. Ik ervaar nu 
meer balans tussen onderzoek doen en toch met een been in de praktijk 
staan, door de nauwe contacten met de scholen die ik begeleid bij ontwikke-
lingen in hun taalonderwijs. Het gevoel om vanuit een ivoren toren het taalon-
derwijs te bekijken ben ik daarmee echt kwijtgeraakt. Dat is een goede 
ontwikkeling.’ 

Wat doe je precies bij het Expertise Centrum Nederlandse taal? 

‘Het EN bestaat nu zo’n 12 jaar. Mijn voorgangers zijn gestart met het geven 
van een impuls aan taalonderwijs voor de onderbouw. Die ontwikkeling van 
taalonderwijs wordt vormgegeven vanuit de samenwerking met scholen. Zo 
kwamen publicaties over leerlijnen en tussendoelen tot stand, en kwamen 
onderwerpen als beginnende - en gevorderde geletterdheid aan bod. Voor 
groep 1 tot en met 8 is mondelinge communicatie uitgewerkt. Zo werd en 
wordt steeds de vertaalslag gemaakt van de theorie naar de praktijk. Vanuit de 
samenwerking met scholen hebben we prototypen ontwikkeld. Het is goed te 
zien dat schoolbegeleidingscentra, Landelijke Pedagogische Centra en Pabo’s 
ons materiaal oppakken en weer met andere scholen aan het werk gaan om 
hun vertaalslag naar de praktijk te maken. Hiermee werd interactief taalonder-
wijs als het ware de bodem onder het werk van het EN. Dat is van het begin af 
aan ons uitgangspunt geweest, en vormgegeven met de drie pijlers: 
betekenisvol, sociaal, strategisch leren.’ 

Kun je een beeld schetsen van je bevindingen in het montessori 
taalonderwijs? 

‘Ik werd bij het bestuderen van verschillende documenten getroffen door de 
hang naar betekenisvol leren in het montessori-onderwijs. Daar ligt een sterke 
overeenkomst met de rijke leeromgeving, of zoals jullie het de voorbereide 
omgeving noemen, in samenhang met de betekenisvolle context en op die 
manier de betrokkenheid bij kinderen te vergroten. Daarnaast merkte ik dat er 
in mijn beleving nog veel van het montessori taalonderwijs zichtbaar gemaakt 
moet worden. Wat mij betreft zowel schriftelijk als praktisch. Ik merk dat er 
veel kennis bestaat bij de mensen in het montessori onderwijs dat is geba-
seerd op de theorie van Maria Montessori. Zij hebben een gedeelde achter-
grond, maar er is betrekkelijk weinig documentatie over te vinden. 

Er is erg veel materiaal beschikbaar in het montessori-onderwijs. Die materi-
alen moeten wel beredeneerd worden ingezet. Het moet geen eigen leven 
gaan leiden, waarbij het materiaal een doel op zichzelf wordt. Het materiaal 
moet slechts een middel zijn en het kind de leidraad. 

De betrokkenheid van leraren in het montessori onderwijs heb ik ervaren als 
zeer groot. Dat is een groot goed waar we gebruik van moeten maken. Dat is 
een schat die niet mag blijven liggen. Als ik kijk naar de documentatie betref-

nederlandse
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fende het montessorimateriaal dan is het materiaalboek een globale weergave 
en daar tegenover staat het taalmateriaal boek dat zeer gedetailleerd is. Dat 
veroorzaakt volgens mij een vacuüm dat bijvoorbeeld door een handboek 
didactiek gedicht kan worden. Belangrijk is om te zorgen dat daar sturing en 
borging van goede taaldidactische praktijkmee wordt gerealiseerd. Dat maakt 
het voor leraren in de scholen overzichtelijker, hoewel het natuurlijk een flinke 
klus is voor een leraar om de kwaliteit steeds te waarborgen. 

De scholen zou ik willen meegeven dat een taalbeleidsplan noodzakelijk is. 
Maar belangrijker is het nog om als team, gezamenlijk, een taalbeleidsplan op 
te stellen. Zorg steeds voor betrokkenheid van het team. Op die manier kan 
de school solide taalonderwijs bieden dat door het hele team gedragen wordt.’ 

Ik leg je een aantal termen voor die terug te vinden zijn in je rapport. Zou 
je hier kort een toelichting op kunnen geven? 

‘Interactief taalonderwijs is gebaseerd op drie pijlers, drie uitgangspun-
ten: betekenisvol leren, sociaal leren en strategisch leren. 
Interactie in een groep kun je op twee manieren oppakken. Het is de 
bedoeling communicatie te realiseren tussen leraar en leerling én tus-
sen leerlingen onderling. Daarbij is spreken belangrijk, maar daarnaast 
is het ook noodzakelijk om te werken aan schriftelijke taaluitingen. Het 
gaat echt om mondeling en schriftelijk taalgebruik op interactieve wijze, 
waardoor het taalleermechanisme van leerlingen optimaal in werking 
wordt gezet. 
De interactieve werkwijze vraagt specifieke vaardigheden van de leraar. 
Een leraar die teveel aan het woord is, neemt onbedoeld leertijd af van 
zijn leerlingen. De leraar moet zich bewust zijn van de manier waarop 
en de mate waarin hijzelf aan het woord is. Daarmee doel ik direct op 
de kwaliteit van bijvoorbeeld vragen stellen. Dat moet je als leraar écht 
leren. Door vragen te stellen wil je kinderen uitnodigen en uitdagen om 
met complexere taaluitingen te komen. Dat vergt een andere 
vraagstelling dan we in het onderwijs doorgaans gewend zijn.’ 

betekenisvol leren 

‘Betekenisvol leren is gericht op het zoeken en verkrijgen van betrok-
kenheid bij een groep kinderen, maar zeker ook individuele kinderen. 
Daarbij zet je de leeromgeving in en zorg je voor activiteiten die passen 
bij de leerlingen in die leeftijdscategorie. Het moet bij hen aansluiten. 
Daarnaast moet de leraar zorgen voor betekenisvolle opdrachten. Het 
moeten functionele opdrachten zijn, ergens toe leiden voor de leerling 
en niet alleen ‘oefenen om het oefenen’ zijn. Het oefenen lift met het 
functionele mee. Een brief of een verhaal schrijven moet dan leiden tot 
publicatie en liefst onderdeel zijn van een groter verband van (taal)-
activiteiten.’ 

strategisch leren 

‘Hier bedoelen we mee dat een leerling bewust een strategie inzet om 
taalproblemen aan te pakken en op te lossen. Ik denk hierbij aan het 
schrijven van een verhaal. De leerling moet dan weten welke stappen 
hij/zij moet doorlopen om tot een consistent verhaal te komen. Je kunt 
ook denken aan een voorbeeld van een woord niet kennen. Hoe pak je 
dat als leerling aan? Je kunt het vragen of een woordenboek raadple-
gen. Daar moet een leerling zich van bewust worden. Dat is bijvoor-
beeld belangrijk voor de transfer van taalvaardigheid naar andere 
‘vakken’, bijvoorbeeld werken aan een verslag in het kader van 
geschiedenisonderwijs’.

ª

ª

ª

interactief taalonderwijs 

nederlandse
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ªsociaal leren
‘Hier gaat het om het feit dat taal iets is van mensen samen, en dat 
taalleren een sociaal leerproces is. Door voorbeeldgedrag van 
volwassenen ontdekken kinderen de betekenis, vorm en functie van 
gesproken en geschreven taal. Vanuit ditzelfde principe leren kinde-ren 
ook van elkaar. In de onderwijspraktijk kan zich dat richten op allerlei 
manieren van samenwerkend leren. Ik denk dan aan de kleine kring, 
tafelgroepjes en werken in tweetallen, waarbij duidelijk samen tot een 
gesprek of product gekomen moet worden. Het is écht samen aan de 
slag gaan. Door samen te werken komt ook eerder het gesprek over 
taal tussen leerlingen op gang, reflectie op taal.

De drie pijlers moeten niet losgezien worden van elkaar. Ze hangen nauw met 
elkaar samen. Steeds komen enkele elementen van de pijlers tegelijk samen 
en versterken elkaar op een positieve manier. De verbindende factor hierbij is 
reflectie. Dit is eveneens een vaardigheid die een leraar moet kunnen inzet-
ten, maar wel met mate en van goede kwaliteit. Ik bedoel hiermee dat alleen 
reflecteren aan het eind van het leerproces onvoldoende is. Er zal tussentijds 
ook reflectie moeten plaatsvinden. Dat is een lastige, want je wilt de activiteit 
van kinderen ook niet veelvuldig stilleggen. Daar moet de leraar heel bewust 
en zorgvuldig mee te werk gaan.’ 

Welk advies zou je het montessori taalonderwijs mee willen geven? 

‘Ik denk dat bijvoorbeeld de taalwerkgroep goed moet nagaan waar het mon-
tessori taalonderwijs nu voor staat. Zorg op basis van de algemene zaken bij 
taalonderwijs dat jullie het montessori specifieke er goed in aangeven. In jullie 
onderwijs zit het observeren, kijken naar de ontwikkeling van het kind, er goed 
in. Goed is nu om de volgende stap te nemen, namelijk wat doe je met de 
informatie van de observatie? Hoe stem je de didactiek af en werk je verder. 
Nu is het veelal ‘wat ga je inzetten’. Dat is gericht op welk specifiek materiaal 
wil je inzetten en veel minder op hoe wil je het materiaal inzetten om de 
leerling die impuls te geven die leidt tot het behalen van een doel. De leraar 
moet veel meer doelgericht bezig zijn. Het uitgangspunt is dan de intentie om 
een kind tot ontwikkeling te brengen. Het materiaal of de activiteit is het middel 
dat ingezet wordt om tot het doel te komen. Ook belangrijk, maar niet het uit-
gangspunt. De winst zou voor het montessori onderwijs veel meer in de 
integratie moeten zitten vanuit de kosmische visie: taalonderwijs kun je juist 
ook buiten ‘taaltijd’ oppakken. Dat vraagt heel veel van leraren, want hier is 
veel overleg en afstemming voor nodig met collega’s. Kwalitatief goed onder-
wijs komt steeds terug bij de competenties van de leraar. Zijn of haar kennis 
en vaardigheden zijn hierbij bepalend.’ 

Je spreekt in het rapport over de directe instructie, dat in jouw beleving 
goed past binnen het montessori onderwijs. Kun je dit toelichten? 

‘Ik spreek over de directe instructie in het kader van technisch lezen. 
Daarnaast gaat het mij om de directe instructie volgens het model van conver-
gente differentiatie. Hierbij is het uitgangspunt dat er een gezamenlijke start 
plaatsvindt waarna er een veelheid aan mogelijkheden wordt geboden, zodat 
ieder kind met de informatie uit de voeten kan. Je kunt aan individuele activi-
teiten denken, maar ook aan niveaugroepjes. Belangrijk is dat de kinderen 
weten wat zij gaan leren en op welke manier. Tot slot moet er een terugkoppe-
ling plaatsvinden, zodat de groep weer samen uitkomt. In individuele gevallen 
zal er een aparte koppeling gemaakt moeten worden naar de specifieke eigen 
leerlijn. Ik spreek bewust over technisch lezen, omdat dit bepaalde vaardighe-
den vraagt van de leraar, namelijk uitleg, voordoen en samendoen. De winst 
zit in tijd, maar belangrijker nog dat er is aangetoond dat er sprake is van 
leerwinst.’ 

nederlandse
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Heb je voor de scholen een advies voor hun houding naar de inspectie? 

‘Ja, scholen voelen regelmatig de onderzoekende blik van de inspecteur die 

nederlandse
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verslag van de NAMTA conferentie in Portland - Mirjam Stefels
Dit artikel is eerder verschenen in MM jaargang 35-4, 2012. 

Nieuwsgierig naar de ontwikkelingen in de montessorischolen in Ameri-
ka vertrok ik in de krokusvakantie naar Portland, Oregon, voor het bijwo-
nen van de conferentie ‘Reading and Writing’. Deze werd georganiseerd 
door de North America Montessori Teachers Association (NAMTA).  

De lezing waarvan ik in dit artikel verslag doe, had als titel ‘A place for Won-
der; reading and writing nonfiction’. Die uitnodiging van Georgia Heard sprak 
mij aan. Heel Amerikaans sprak zij bijna lyrisch over de wandelingen met haar 
vijfjarige zoon door het bos. De verbazing van haar zoon bij het ontdekken van 
mooie bladeren, de spannende kleine beestjes en de fijne gesprekken die zij 
er samen over hadden. Tijdens haar lezing beschreef zij steeds de stappen 
vanaf de ontdekking in de richting van het lezen en schrijven. Allereerst het 
bespreken van de vondst, waarbij een beroep gedaan wordt op de  spraak-
/taalontwikkeling. Vervolgens naar het herkennen en lezen van woorden. Hier 
ontwikkelt zich  de woordenschat  en krijgt het woordbeeld op basis van be-
perkte letterkennis aandacht. Tot slot naar het schrijven van zinnen en ver-
haaltjes zodat het stelonderwijs een plaats krijgt. Hierbij gaat zij uit van de 

1narratieve benadering .

Het belang voor het gebruik maken van de narratieve benadering komt voort 
uit de zienswijze dat de betrokkenheid van de persoon, verteller of schrijver, 
groter is als het een eigen ervaring betreft. Dat uitgangspunt kennen we na-
tuurlijk ook in het onderwijs, maar we lijken dat soms te vergeten. Lezen en 
schrijven kan voorspoedig verlopen als de ontdekkingen van de kinderen cen-
traal staan bij de nieuw te leren vaardigheden.  

Georgia doet het leren spreken, lezen en schrijven veel in kleine groepjes. Zij 
oefent met kinderen het leren onderscheiden van twee type vragen, namelijk 
de zogenaamde ‘heart- wonders’ en ‘research-wonders’. Onder heart-wonders 
vallen vragen van persoonlijke en sociale aard. De ‘research-wonders’ moeten 
de ogen van kinderen openen en richten op verder willen bekijken en dus on-
derzoeken. 

Georgia is geen montessoriaan, maar werkt als taalkundige aan een leraren-
opleiding. Toch passen de voorbeelden die zij geeft goed binnen de voorberei-
de rijke leeromgeving van kinderen in een montessorischool. Hieronder volgen 
suggesties voor in de groep. 

Prikbord 

Maak een deel van het prikbord geschikt voor het stellen van vragen. Gebruik 
hier bijvoorbeeld post-its voor. Ruim tijd in om samen te kijken naar de vragen 
en laat kinderen samen naar antwoorden zoeken of met een gerichte vraag 
voor ‘onderzoek’ komen. Zo kan er op de post-it een klein tekeningetje ge-
maakt worden van een dier, waarvan de tekenaar graag wil weten welk dier 
het is. Misschien weet een ander kind dat wel en een andere mogelijkheid is 
dat het dier in een boek opgezocht en beschreven wordt. Soms is de beschrij-
ving alleen gebaseerd op het noemen van de onderdelen van het diertje vanaf 
de foto in het boek. Dat hangt sterk af van de leeftijd van de kinderen en hun 
cognitieve ambities en mogelijkheden bij het lezen.  

nederlandse
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1 Narratief betekent: verhalend, vertellend. Mooier nog, het is de kunst van het vertellen! Dat 
vertellen kan mondeling en schriftelijk en de directe leefomgeving van de spreker/schrijver is de 
bron van inspiratie. Tijdens de Nienhuisdag 2009, georganiseerd door de montessori driehoek, 
gaf drs. Anneke Sools, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, een 
presentatie over het belang van deze benaderingswijze.                                   
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De ontdektafel  

Zet een voorwerp neer en nodig de kinderen uit er naar te kijken en er over te 
schrijven. Zij gaf voorbeelden zoals een bak slootwater of een insect. Dat kijken 
en schrijven kan een ‘open’ opdracht zijn, maar ook meer begeleid worden door 
gebruik te maken van een observatieblad. Een voorbeeld van een 
observatieblad staat hieronder. 

Dagboek van.. 

Hier zijn vele varianten mogelijk. Georgia gaf het voorbeeld van de goudvis in 
de klas. Kinderen zorgen daarvoor en daarnaast kunnen zij iets in het dag-
boek van de goudvis schrijven. Zo oefenen kinderen bij het perspectief nemen 
door bijvoorbeeld deze vraag te stellen: “Hoe ziet de goudvis mijn wereld in de 
klas?” 

Een andere suggestie is het dagboek bij de logeer-beer, of andere knuffel of 
pop. Ieder weekend gaat beer logeren bij een kind uit de groep. De beer heeft 
een koffer met kleding en daarin ook het dagboek. Kinderen worden, samen 
met hun ouders, gevraagd om het logeerweekend van beer te beschrijven. Zo 
worden ook de ouders betrokken bij de lees- en schrijf ontwikkeling van hun 
kind.  

Luistertocht 

Maak een luistertocht met de kinderen als onderdeel van het herkennen van 
geluiden in hun omgeving. Hierbij toonde Georgia het boek ‘the listening walk’ 
van Paul Showels, waarin tekst en illustraties parallel lopen. Het boek is alleen 
in het Engels te koop, maar de tekst is eenvoudig om te zetten naar het Ne-
derlands. 

Boekenkast 

Een aantrekkelijke boekenkast in het klaslokaal blijft een noodzakelijk onder-
deel van de inrichting van de klas. Goede jeugdliteratuur zet kinderen en 
leraren aan tot verder verwonderen en ontdekken. 

nederlandse
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Observatieblad bij de ontdektafel

Mijn onderwerp

Teken je onderwerp

Ik verbaas mij over/Ik vraag mij af

Lijst van woorden bij het onderwerp

Het lijkt op . . . . 

De vrouw loopt op hakken over straat.
Tik, tik, tik, tik.

De vrouw rent naar de bus.
Tikke, tikke, tikke, tikke.
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Nee, geen opzienbarende nieuwe suggesties. Wel een inspirerende spreker 
die je mee neemt in de geweldige wereld van de jeugdliteratuur. En op haar 
beurt liet zij zich inspireren door de inhoud van de boeken en de aansluiting 
die mogelijk is bij de taalontwikkeling van kinderen in een montessorischool. 

Teleurgesteld was ik allerminst. De waarde van de  narratieve benadering bij 
lezen en schrijven werd voor mij bevestigd. Dan hoop ik met dit korte verslag 
jullie weer geïnspireerd te hebben om twee keer in de week de taalmethode 
aan de kant te leggen en vanuit de belangstelling van de kinderen in de groep 
bewust je taalonderwijs vorm te geven. Als je zorgvuldig je voorbereide omge-
ving inricht dan kan een geïntegreerde les (bijvoorbeeld lezen van informatie-
ve tekst bij het logeerdier in de klas) aan een klein groepje heel efficiënt zijn. 
Dan kun je rekenen op veel enthousiasme en een hoge mate van leerrende-
ment.  

In het kader van het ontwikkelwerk voor de taalwerkgroep laat ik mij graag 
uitnodigen in klassen waar we een dergelijk voorbeeld kunnen bekijken en 
misschien zelfs filmen. 

Tijdens deze conferentie waren er meer sprekers. Die informatie hoop ik op 
een ander moment te gebruiken. En hoe Portland was? Een prettige stad die 
een bezoek waard is. In juli-augustus 2013 organiseren de NAMTA en de AMI 
er gezamenlijk een internationaal congres. Laat je inspireren! 

nederlandse
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Tussendoelen beginnende geletterdheid

Expertisecentrum Nederlands

Uitleg
De in deze map opgenomen beschrijvingen volgen d

 
De mindmap geeft een snel overzicht van de hoofdgroepen; de daarna volgende tekst beschrijft de afzonderlijke 
onderdelen.
De kleuren van de hoofdgroepen vindt u terug in de in deze map opgenomen beschrijvingen.

e tussendoelen zoals deze geformuleerd zijn door het 
Expertisecentrum Nederlands.

1. Boekoriëntatie
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

Kinderen begrijpen dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen. 
Ze weten dat boeken worden gelezen van voor naar achter, bladzijden van boven naar beneden en regels 
van links naar rechts.
Ze weten dat verhalen een opbouw hebben. 
Ze kunnen aan de hand van de omslag van een boek de inhoud van het boek al enigszins voorspellen.
Kinderen weten dat je vragen over een boek kunt stellen. Deze vragen helpen je om goed naar het verhaal 
te luisteren en te letten op de illustraties.

Kinderen begrijpen de taal van voorleesboeken. Ze zijn in staat om conclusies te trekken naar aanleiding 
van een voorgelezen verhaal. Halverwege kunnen ze voorspellingen doen over het verdere verloop van 
het verhaal. 
Kinderen weten dat de meeste verhalen zijn opgebouwd uit een situatieschets en een episode.
Een situatieschets geeft informatie over de hoofdpersonen, de plaats en tijd van handeling.
In een episode doet zich een bepaald probleem voor dat vervolgens wordt opgelost. 
Kinderen kunnen een voorgelezen verhaal naspelen terwijl de leerkracht vertelt. 
Kinderen kunnen een voorgelezen verhaal navertellen, aanvankelijk met steun van illustraties. 
Kinderen kunnen een voorgelezen verhaal navertellen zonder gebruik te hoeven maken van illustraties.

2. Verhaalbegrip
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

a

beginnende
geletterdheid

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

7.1

7.2

6.1

6.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

8.1
8.2
8.3

9.1
9.2
9.3
9.4

10.1
10.2
10.3

2 - verhaalbegrip

relatie gesproken/geschreven taal

taalbewustzijn

functies geschreven taal

functioneel schrijven/lezen

alfabetisch principe1 - boekoriëntatie

technisch lezen/schrijven (start)

technisch lezen/schrijven (vervolg)

begrijpend lezen/schrijven

4.1
4.2
4.3

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5



3 - Functies van geschreven taal
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Kinderen weten dat geschreven taalproducten zoals briefjes, brieven, boeken en tijdschriften een 
communicatief doel hebben. 
Kinderen weten dat symbolen zoals logo's en pictogrammen verwijzen naar taalhandelingen. 
Kinderen zijn zich bewust van het permanente karakter van geschreven taal. 
Kinderen weten dat tekenen en tekens produceren mogelijkheden bieden tot communicatie. 
Kinderen weten wanneer er sprake is van de taalhandelingen 'lezen' en 'schrijven'. Ze kennen het 
onderscheid tussen 'lezen' en 'schrijven'.

Kinderen weten dat gesproken woorden kunnen worden vastgelegd, op papier en met audio/visuele 
middelen. 
Kinderen weten dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken. 
Kinderen kunnen woorden als globale eenheden lezen en schrijven.|
Voorbeelden: de eigen naam en namen van voor het kind belangrijke personen/dingen, logo's en 
merknamen.

Kinderen kunnen woorden in zinnen onderscheiden. 
Kinderen kunnen onderscheid maken tussen de vorm en betekenis van woorden. 
Kinderen kunnen woorden in klankgroepen verdelen zoals bij kin-der-wa-gen. 
Kinderen kunnen reageren op en spelen met bepaalde klankpatronen in woorden; eerst door eindrijm 
(’Pan rijmt op Jan’) en later met behulp van beginrijm (’Kees en Kim beginnen allebei met k). 
Kinderen kunnen fonemen als de kleinste klankeenheden in woorden onderscheiden, zoals bij p-e-n.

Kinderen ontdekken dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat letters met die klanken 
corresponderen en leggen de foneem-grafeemkoppeling.
Kinderen kunnen door de foneem-grafeemkoppeling woorden die ze nog niet eerder hebben gezien, lezen 
en schrijven.

7.1 Kinderen schrijven functionele teksten, zoals lijstjes, briefjes, opschriften en verhaaltjes. 
7.2 Kinderen lezen zelfstandig prentenboeken en eigen en andermans teksten.

8.1 Kinderen kennen de meeste letters; ze kunnen de letters fonetisch benoemen. 
8.2 Kinderen kunnen klankzuivere (km-, mk- en mkm-)woorden ontsleutelen zonder eerst de afzonderlijke 

letters te verklanken. 
8.3 Kinderen kunnen klankzuivere woorden schrijven.

9.1 Kinderen lezen en spellen klankzuivere woorden (van het type mmkm, mkmm en mmkmm). 
9.2 Kinderen lezen korte woorden met afwijkende spellingpatronen en meerlettergrepige woorden. 
9.3 Kinderen maken gebruik van een breed scala van woordidentificatietechnieken. 
9.4 Kinderen herkennen woorden steeds meer automatisch.

10.1 Kinderen tonen belangstelling voor verhalende en informatieve teksten en boeken en zijn ook gemotiveerd 
die zelfstandig te lezen. 

10.2 Kinderen begrijpen eenvoudige verhalende en informatieve teksten. 
10.3 Kinderen gebruiken geschreven taal als een communicatiemiddel.

4 - Relatie tussen gesproken en geschreven taal
4.1

4.2
4.3

5. Taalbewustzijn
5.1
5.2
5.3
5.4

5.4

6 - Alfabetisch principe
6.1

6.2

7 - Functioneel schrijven en lezen

8 - Technisch lezen en schrijven, start

9 - Technisch lezen en schrijven, vervolg

10 Begrijpend lezen en schrijven
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c

klanken
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medeklinkers

bijzondere klanken

korte klanken

klinkers

lange klanken

tweetekenklanken

= komt voor in meer dan één groep

Uitleg
De mindmap ‘klanken’ is opgenomen om binnen de school een universeel taalgebruik te stimuleren.
De ‘ij’ blijft immer arbitrair: het is een digraaf of tweetekenklank: een opeenvolging van twee lettertekens die samen 
één gesproken klank weergeven.

De kinderen is  of  aangeboden en kennen het derhalve als klinker.¥ ¥
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Kinderen begrijpen dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen.
Ze weten dat boeken worden gelezen van voor naar achter, bladzijden van boven naar beneden 
en regels van links naar rechts.
Ze weten dat verhalen een opbouw hebben.
Ze kunnen aan de hand van de omslag van een boek de inhoud van het boek al enigszins 
voorspellen.
Kinderen weten dat je vragen over een boek kunt stellen. Deze vragen helpen je om goed naar 
het verhaal te luisteren en te letten op de illustraties.

Verwerving: 

Verwerking: 

Het kind heeft al enige ervaring met voorlezen en boeken bekijken.  

Het kind weet dat wat in een boek geschreven staat, je kunt vertellen.

Het kind kan op basis van omslag en titel voorspellingen doen over het verhaal.

Het kind kan door het bekijken van plaatjes in een boek het verhaal in grote lijnen zelf 
navertellen. 

Het kind kent de begrippen titel, kaft, rug, voor- en achterkant. 

Het kind weet dat je een boek leest van voor naar achter, de bladzijde van boven naar beneden 
en de regels van links naar rechts. 

Het kind 'leest' in een boek en weet dat je de geschreven tekst kunt vertellen.
 (in de leeshoek) dat een boek bekijkt kan zelf de tekst 'lezen' en met de vinger bijwijzen. 

het kind heeft interesse in nieuwe boeken, kan een verhaal voorspellen op basis van de illustratie 
op de kaft of n.a.v. de context van een algemene les. 

Het kind

Signalering/
gerichte observaties

Interventies Zorgpunten

Verdiepen/verbreden/
versnellen

Voor een talige omgeving zor-
gen. 
Kind stimuleren om ook zelfstan-
dig een boek te kiezen en 
bekijken. 

Verkleinen/versmallen/
vertragen

Proberen een onderwerp te vin-
den dat aansluit bij de interes-
ses (nog meer dan u al doet bij 
alle kinderen).
Ouders erbij betrekken om ook 
thuis aandacht aan boeken, 
voorlezen etc. te besteden.

Is er aandacht voor lezen en boe-
ken in de thuissituatie. 
Is er sprake van anderstaligheid?
Komt er dyslexie voor in de fami-
lie?

Het kind ziet de relatie tussen de 
gesproken tekst en geschreven 
tekst.
Het kind heeft begrip van de sa-
menhang tussen tekst en illus-
traties.
Het kind kan toelichting geven bij 
de omslag van het boek. 
Het kind kent begrippen als: titel, 
kaft, rug, voorkant en achterkant

Kind heeft weinig tot geen be-
langstelling voor boeken. 
Bekijkt niet zelfstandig de boe-
ken die voorhanden zijn.
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Gebruikte materialen
²

Werkvorm

Mogelijke aanbieding(en) 

²

²

²

²

²

Verschillende soorten (prentenboeken): verhalende boeken, versjesboeken, boeken op rijm, 
informatieve boeken, boeken met meer of minder tekst.

Samen of in een groep.

Leerkracht laat de kinderen een boek zien. Vertelt dat de omslag 'kaft' wordt genoemd. Dat de 
titel iets vertelt over het verhaal en de tekening op de kaft ook.

De leerkracht vertelt dat de zijkant de 'rug' wordt genoemd en dat een boek een voorkant en een 
achterkant heeft en dat daar verschillende dingen opstaan. De termen komen tijdens het 
voorlezen regelmatig terug, zodat de kinderen ze juist leren gebruiken.

Vóór het voorlezen de kaft bespreken en door het boek bladeren. 

Tijdens het voorlezen regelmatig bijwijzen. De kinderen zien op deze manier hoe het boek, de 
bladzijde, de zin gelezen wordt. 
Ook: de kinderen laten 'meelezen' door ze bijvoorbeeld een bekende letter aan te laten wijzen. 

Door het voorlezen ervaren kinderen de relatie tussen geschreven en gesproken taal. 
Vóór en na het voorlezen praten met de kinderen over het boek. Zo bouwen ze steeds meer 
verhaalbegrip op. 

Aan te bieden medeklinkerclusters en lettergroepen

Eigen aantekeningen

Evaluatie

Registratie

Aantonen dat er begrip is van de samenhang tussen geschreven en gesproken taal. Weten hoe boeken 
gelezen worden. Toont al enig verhaalbegrip, gebaseerd op kaft en titel.
Het kind kan aan de hand van de omslag van een nieuw boek de inhoud enigszins voorspellen. Het kind 
benoemt de titel, kaft, voor- en achterkant van een nieuw boek.

Taal – Spraak/taal
Fonologisch
Morfologisch
Syntaxis

Taal – Lees/taal
Begrijpend luisteren
Taalbegrip 

Vervolg tussendoel 1.1 t/m 1.5 - boekoriëntatie



werkgebied:

functies geschreven taal

5

Essentie
²

²
²
²

Wat een kind vooraf moet kunnen 
²
²

²

Opbrengst
²

²

²

²

Lusmoment:
 

²
²

 
²
²
²
²

Kinderen weten dat geschreven taalproducten zoals briefjes, brieven, boeken en tijdschriften een 
communicatief doel hebben.
Kinderen zijn zich bewust van het permanente karakter van geschreven taal.
Kinderen weten dat tekenen en tekens produceren mogelijkheden bieden tot communicatie.
Kinderen weten wanneer er sprake is van de taalhandelingen 'lezen' en 'schrijven'.
Ze kennen het onderscheid tussen 'lezen' en 'schrijven'. 

Het kind kent het verschil tussen geschreven taal en tekeningen. 
Het kind is al meerdere keren voorgelezen en heeft verwerkingen gedaan die te maken hebben 
met de tussendoelen 1 en 2.
Het kind beheerst het grootste deel van de tussendoelen 1 en 2.

Het kind weet dat je door briefjes/brieven te schrijven een boodschap aan een ander kunt 
overbrengen.

Het kind weet dat een schrijver een boek schrijft om door anderen gelezen te worden en bij 
anderen reacties/gevoelens op te roepen.

Het kind weet dat een tekst hetzelfde blijft bij elke keer dat je hem (voor)leest.

Het kind kan zelf een briefje 'schrijven' met een boodschap.

Kinderen 'lezen' briefjes en weten dat de schrijver daarmee informatie wil overdragen.
Kinderen luisteren naar voorgelezen verhalen en bespreken de bedoelingen van de schrijvers 
met behulp van de aangereikte vragen.

Kinderen 'lezen' briefjes in situaties in de klas.
Kinderen 'lezen’ de informatie op briefjes in nieuwe situaties.
Kinderen achterhalen de bedoeling van de schrijver van een voor hen nieuw boek.
Kinderen 'schrijven' zelf briefjes met een bedoeling.

Verwerving:

Verwerking:

Signalering/
gerichte observaties

Interventies Zorgpunten

Verdiepen/verbreden/
versnellen

Van briefjes in de klas naar brief-
jes aan personen buiten de klas.

Het kind gaat bij een nieuw boek 
op zoek naar de bedoeling van 
de schrijver.

Het kind bedenkt zelf een ver-
haal, waarbij het van te voren 
bepaalt welk doel hij/zij heeft.

Briefjes met meerdere doelen en 
in meerdere situaties

Verkleinen/versmallen/
vertragen

Met door leidster geschreven 
briefjes naar anderen toegaan.

Het kind toont lange tijd geen 
interesse in briefjes.

Het kind gebruikt de briefjes in de 
klas in zijn/haar spel.

Het kind begrijpt dat elke schrij-
ver een doel heeft met zijn/haar 
boek. 

Het kind kan van een aantal 
voorgelezen boeken dit doel 
verwoorden.

Het kind 'schrijft' zelf een briefje 
aan een ander.

Het kind is niet geïnteresseerd in 
het gebruiken van de briefjes die 
in de klas hangen.

Vervolg volgende pagina.

Tussendoel 3.1, 3.3, 3.4, 3.5
Expertisecentrum Nederlands

Beginnende
geletterdheid
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Mogelijke aanbieding(en) 

²

²

²

²

Aanbieding(en) voor briefjes/brieven

Eigen aantekeningen

Winkeltje of restaurantje spelen: boodschappenbriefje lezen/maken; briefje met openingstijden, 
met prijzen, menukaart.

Briefjes in hoeken in de klas ophangen waarop staat wat je in de specifieke hoeken kunt doen.

Gezamenlijk een brief schrijven aan iemand, bijv. oma/opa/zieke medeleerling.

Een briefje van de leidster wegbrengen naar een andere leidster en antwoord mee terug nemen.

Signalering/
gerichte observaties

Interventies Zorgpunten

Verkleinen/versmallen/
vertragen (vervolg)

Het kind verschillende soorten 
verhalen voorlezen en boven-
staande vragen bespreken.

Het kind is niet geïnteresseerd in 
luisteren naar en praten over 
voorgelezen boeken.

Het kind begrijpt niet dat een 
boek bewust geschreven wordt 
door een schrijver.

Evaluatie
²
²
²
²

Registratie

Gebruikte materialen
²
²
²
²

Werkvorm
²
²

Het kind weet wat het doel van nieuwe briefjes is, herleid uit de context of zelf lezend.
Het kind neemt deel aan gesprek over de bedoeling van de schrijver van een tekst/boek.
Het kind ‘leest’ zelf van een boek dat herhaald is voorgelezen.
Het kind ‘schrijft’ zelf een briefje met een boodschap voor iemand anders.

Woordidentificatie
Het kind maakt omslag van schrijfconcept naar leesconcept

Taal -  lees/taal
Begrijpend lezen 

Het kind is gericht op het begrip en het onthouden van de hoofdgedachte van een tekst
Het kind kan een opdracht uitvoeren
Het kind weet dat er met verschillende doelen gelezen kan worden: begrijpend

 Taal – lees/taal 
Begrijpend schrijven

Het kind weet dat er met verschillende doelen geschreven kan worden: begrijpend
Het kind kan korte berichten met eenvoudige informatie schrijven

Taal – Lees/taal

poppenhoek
winkeltje/restaurant
potlood en papier
boeken

Hele groep of klein groepje: 5/6 kinderen (meer mogelijkheden voor interactie).
Kinderen in tweetallen.

Vervolg tussendoel 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 - functies geschreven taal



Tussendoelen gevorderde geletterdheid

Expertisecentrum Nederlands
Uitleg
De in deze map opgenomen beschrijvingen volgen d

 
De mindmap geeft een snel overzicht van de hoofdgroepen; de daarna volgende tekst beschrijft de afzonderlijke 
onderdelen.
De kleuren van de hoofdgroepen vindt u terug in de in deze map opgenomen beschrijvingen.

e tussendoelen zoals deze geformuleerd zijn door het 
Expertisecentrum Nederlands.

A

1 - Lees- en schrijfmotivatie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10

Middenbouw
Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd voor lezen en schrijven.
Ze beschouwen lezen en schrijven als dagelijkse routines.
Ze zien geschreven taal als communicatiemiddel.
Ze hanteren geschreven taal als middel voor informatieverwerving.
Ze ervaren geschreven taal als expressiemiddel.

Bovenbouw
Kinderen waarderen bestaande werken op het terrein van fictie.
Ze waarderen bestaande werken op het terrein van nonfictie.
Ze waarderen bestaande werken op het terrein van poëzie.
Ze hebben een positief zelfbeeld tegenover het gebruik van geschreven taal.
Ze onderkennen het persoonlijk en maatschappelijk belang van geletterdheid.

Midden- en bovenbouw
De leerlingen gebruiken verschillende technieken om woorden snel en nauwkeurig te herkennen.

Ze herkennen lettercombinaties en spellingpatronen.
Ze herkennen lettergrepen in geschreven woorden.
Ze herkennen het unieke letterpatroon van (leen)woorden.
Ze maken gebruik van de betekenis van een woord.
Ze maken gebruik van de context van een woord.

2 - Technisch lezen

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

gevorderde
geletterdheid

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

2 - technisch lezen

4 - begrijpend lezen

5 - strategisch schrijven

3 - spelling en interpunctie
7 - leeswoordenschat

6 - informatieverwerking

1 - lees-/schrijfmotivatie

8 - reflectie geschreven taal

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20

mb

mb/bb

mb

mb mb

mb

mb

mb

bb

mb/bb

bb

bb bb

bb

bb

bb



De leerlingen gebruiken verschillende technieken om een tekst goed voor te lezen:
Ze gebruiken leestekens op de juiste wijze.
Ze lezen groepen van woorden als een geheel.
Ze lezen een tekst met het juiste dynamische en melodisch accent.
Ze lezen een tekst in het juiste tempo en zonder spellinguitspraak.
Ze houden bij het voorlezen rekening met het lesdoel en met het publiek.

Middenbouw
Kinderen zijn in staat klankzuivere woorden correct te spellen.
Ze kennen de spelling van woorden met homofonen (ei-ij, au-ou, g-ch).
Ze passen de gelijkvormigheidsregel toe (hond-honden, kast-kastje).
Ze passen de analogieregel toe (hij zoekt, hij vindt).
Ze kunnen eenvoudige interpunctie duiden en toepassen: gebruik hoofdletters, punt, vraagteken en 
uitroepteken.
Ze kunnen hun spelling- en interpunctiefouten onderkennen en corrigeren.

Bovenbouw
Kinderen zijn in staat lange, gelede woorden en woordsamenstellingen te spellen (geleidelijk, ademhaling, 
voetbalwedstrijd).
Ze beheersen de regels van de werkwoordspelling (hij verwachtte, de verwachte brief).
Ze zijn redelijk in staat leenwoorden correct te spellen (politie, liter, computer).
Ze kunnen complexe interpunctie duiden en toepassen: komma, puntkomma, dubbele punt, aanhalings-
tekens en haakjes.
Ze zijn in staat om zelfstandig hun spelling- en interpunctiefouten te onderkennen en te corrigeren.
Ze ontwikkelen een attitude voor correct schriftelijk taalgebruik.

Middenbouw
De leerlingen lezen eenvoudige teksten die verhalend, informatief, directief, beschouwend en argumentatief van 
aard zijn met begrip en voeren daarbij de volgende leesstrategieën uit:

Ze bepalen het thema van een tekst en activeren hun eigen kennis over het thema.
Ze koppelen verwijswoorden aan antecendenten.
Ze lossen het probleem van een moeilijke zin (of zinnen) op.
Ze voorspellen de volgende informatie in een tekst.
Ze leiden informatie af uit een tekst.
Ze onderscheiden verschillende soorten teksten zoals verhalende, informatieve, directieve, beschouwende 
en argumentatieve teksten.
Ze herkennen de structuur van verhalende teksten.

Bovenbouw
De leerlingen lezen minder eenvoudige teksten die verhalend, informatief, directief, beschouwend of 
argumentatief van aard zijn met begrip en voeren daarbij de volgende leesstrategieën uit:

Ze zoeken, selecteren en verwerken op een doelbewuste en efficiënte manier informatie uit verschillende 
bronnen.
Ze leiden betekenisrelaties tussen zinnen en alinea's en herkennen inconsistenties.
Ze stellen zelf vragen tijdens het lezen.
Ze bepalen de hoofdgedachte van een tekst en maken een samenvatting.
Ze herkennen de structuur van verschillende soorten teksten.
Ze plannen, sturen, bewaken en controleren hun eigen leesgedrag.
Ze beoordelen teksten op hun waarde.

Middenbouw
De kinderen schrijven korte teksten, zoals antwoorden op vragen, berichten en afspraken en langere 
teksten, zoals verhalende en informatieve teksten.
Ze kennen kenmerken van verhalende, informatieve, directieve, beschouwende en argumentatieve tek-
sten.
Ze durven te schrijven en hebben er plezier in.
Ze stellen het onderwerp vast en zijn zich bewust van het schrijfdoel en het lezerspubliek.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10

3 - Spelling en interpunctie

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.
3.10

3.11
3.12

4 - Begrijpend lezen

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

5 - Strategisch schrijven

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

Tussendoelen gevorderde geletterdheid
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5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10

5.11

5.12

5.13
5.14
5.15
5.16

5.17
5.18
5.19
5.20

Ze verzamelen informatie uit enkele bronnen die beschikbaar zijn.
Ze ordenen de gevonden informatie in de tijd.
Ze kiezen de geschikte woorden en formuleren hun gedachten en gevoelens in enkelvoudige zinnen.
Ze schrijven korte teksten met de juiste spelling en interpunctie.
Ze lezen hun geschreven tekst na en reviseren die met hulp van anderen.
Ze kunnen opmerkingen maken bij hun eigen teksten.

Bovenbouw
De kinderen schrijven allerlei soorten teksten, waaronder verhalende, informatieve, directieve, beschou-
wende en argumentatieve teksten.
Ze herkennen en gebruiken enkele kenmerken van verhalende, informatieve, directieve, beschouwende en 
argumentatieve teksten.
Ze stellen het schrijfdoel en het lezerspubliek van tevoren vast.
Ze verzamelen informatie uit verschillende soorten bronnen.
Ze ordenen vooraf de gevonden informatie.
Ze kiezen de juiste woorden en formuleren hun gedachten en gevoelens in enkelvoudige en samengestel-
de zinnen.
Ze schrijven langere teksten met de juiste spelling en lay-out.
Ze besteden aandacht aan de vormgeving en de lay-out.
Ze lezen hun geschreven tekst na en reviseren die zelfstandig.
Ze reflecteren op het schrijfproduct en op het schrijfproces.

Middenbouw
De kinderen zoeken snel woorden op, die alafabetisch zijn geordend.
Ze kennen de functie en opzet van verschillende informatiebronnen, zoals woordenboeken, telefoonboe-
ken, jeugdtijdschriften, schoolkranten en internet.
Ze zoeken de gewenste informatie op in verschillende informatiebronnen, zoals woordenboeken, telefoon-
boeken, jeugdtijdschriften, schoolkranten en internet.
Ze zoeken in een documentatiecentrum of schoolbibliotheek een boek of ander materiaal op een efficiënte 
wijze op met behulp van een trefwoordenlijst of de computer.
Ze herlezen een tekst of delen van een tekst als dat nodig is.
Ze stellen zichzelf relevante vragen voor en na het lezen van een tekst.

Bovenbouw
De kinderen kennen de betekenis en functie van verschillende informatiebronnen, zoals woordenboeken, 
encyclopedieën, week- en dagbladen, tijdschriften, spoorboeken, reisgidsen, atlassen en internet.
Ze zoeken de gewenste informtatie op in verschillende informatiebronnen, zoals woordenboeken, 
encyclopedieën, week- en dagbladen, tijdschriften, spoorboeken, reisgidsen, atlassen en internet.
Ze zoeken in een openbare bibliotheek boeken of andere materialen op een efficiënte wijze op met behulp 
van een computer.
Ze maken een schema, uittreksel of samenvatting van een verhalende of informatieve tekst.
Ze stellen zichzelf relevante vragen voor, tijdens en na het lezen van een tekst.

Middenbouw
Kinderen breiden hun conceptuele netwerken uit, zodat diepe woordbetekenissen ontstaan.
Ze maken onderscheid tussen vorm- en betekenisaspecten van woorden.
Ze kunnen eenvoudig figuratief taalgebruik interpreteren.
Ze zijn in staat strategieën toe te passen voor het afleiden van de betekenis van woorden uit de tekst.
Ze zijn in staat strategieën toe te passen voor het onthouden van nieuwe woorden.

Bovenbouw
Kinderen weten dat woorden onderschikkende en bovenschikkende betekenisrelaties kunnen hebben.
Ze weten dat woordparen betekenisrelaties kunnen hebben, zoals tegenstelling en synoniem.
Ze passen figuratief taalgebruik zelf toe.
Ze kunnen zelfstandig nieuwe woordbetekenissen afleiden en onthouden.
Ze weten hoe ze woorden kunnnen opzoeken in naslagwerken (woordenboek, encyclopedie).

6 - Informatieverwerking

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10
6.11

7 - Leeswoordenschat

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10

Tussendoelen gevorderde geletterdheid
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8 - Reflectie op geschreven taal

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.
8.10

Middenbouw
Kinderen weten dat uiteenlopende tekstgenres verschillende functies hebben.
Ze hebben zicht op de processen van schriftelijk taalgebruik.
Ze maken onderscheid tussen woordsoorten.
Ze kennen de afgrenzing van een zin.
Ze kennen de globale structuur van verhalen en informatieve teksten.

Bovenbouw
Kinderen zijn in staat qua functie en structuur onderscheid te maken tussen verhalende, informatieve, 
argumentatieve, directieve en expressieve teksten.
Ze zijn in staat om verbuiging van naamwoorden en vervoeging van werkwoorden te interpreteren en toe te 
passen.
Ze beheersen basale grammaticale begrippen, zoals onderwerp, gezegde en persoonsvorm.
Ze maken het onderscheid tussen formeel en informeel gebruik van geschreven taal.
Ze begrijpen dat de geschreven taalcode is gebaseerd op de standaardtaal.

.

.

.

.

.

.

.

.
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mb
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Tussendoel 2.2
Expertisecentrum Nederlands

5

Essentie

Wat een kind vooraf moet kunnen 
²
²
²

Opbrengst
²

²

²

²

²

²

²

Lusmoment:

²
²
²

²
²
²

De kinderen herkennen lettergrepen in geschreven woorden.

het kind leest teksten met een- en tweelettergrepige woorden vloeiend;
het kind kan woorden verdelen in klankgroepen;
het kind beheerst alle doelen van Beginnende Geletterdheid tussendoel 9.

het kind kent het verschil tussen klankgroepen (woorden opdelen zoals je het hoort) en 
lettergrepen (een woord splitsen aan het eind van een regel);

het kind weet dat klankgroepen en lettergrepen hetzelfde zijn, behalve bij woorden met een korte 
klinker gevolgd door twee dezelfde medeklinkers (klankgroepen /ka/ en /sen/; lettergrepen /kas/ 
en /sen/;

het kind weet dat sommige klankgroepen/lettergrepen een functie in het woord hebben (deel van 
een samenstelling, voorvoegsel met betekenis, achtervoegsel met betekenis);

het kind kan drie- of meerlettergrepige woorden verdelen in lettergrepen;

het kind kan woorden bedenken met drie of meer lettergrepen;

het kind leest woorden met drie of meer lettergrepen snel en nauwkeurig;

het kind leest teksten met langere woorden snel en nauwkeurig.

Verwerving: 
het kind leert dat woorden opgebouwd zijn uit lettergrepen;
het kind leert wat het verschil is tussen klankgroepen en lettergrepen;
het kind leert dat het lezen gemakkelijker wordt, als je gebruik maakt van het opdelen in 
lettergrepen.

Verwerking: 
het kind deelt woorden op in lettergrepen;
het kind benoemt de functie van samenstellingen, voorvoegsels en achtervoegsels;
het kind leest lange woorden snel.

Signalering/
gerichte observaties

Interventies Zorgpunten

Verdiepen/verbreden/
versnellen

Teksten van hoger niveau geven.

Verkleinen/versmallen/
vertragen

- vooraf oefenen en de woorden 
ervan terug laten komen in een 
tekst.

- vanuit kortere woorden opbou-
wen en deze veel herhaald 
lezen.

- oefenen met woordlijsten, bijv. 
woordfamilies, voor- en 
achtervoegsels.

Het kind leest de aangeboden 
teksten vlot en nauwkeurig.

Het kind heeft moeite met de 
indeling in klankgroepen/letter-
grepen.

Evaluatie

²
²
²
²

Het kind weet:
wat lettergrepen zijn;
wat het verschil is tussen klankgroepen en lettergrepen;
welke delen van woorden voor- en achtervoegsels zijn;
welke delen een rol spelen bij vervoegingen verbuigingen en meervoudsvorming.

Vervolg evaluatie volgende pagina.

werkgebied:

technisch lezen
Gevorderde

geletterdheid
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Gebruikte materialen
²
²
²

²
²
²
²

Werkvorm

Mogelijke aanbieding(en) 

 (alles op instructieniveau)

Middenbouw 

Bovenbouw 

Ad. 1 woordenlijsten
Ad. 2 en 4 teksten 
Ad. 3 korte teksten waaruit een beperkt aantal woorden gehaald wordt om te analyseren

Aan te bieden materiaal in de volgende opbouw:
samenstellingen met elk deel een lettergreep (zakdoek);
samenstellingen met langere delen (zakdoeken);
korte woorden met voor- en/of achtervoegsels;
steeds langere woorden.

Lesje in groepje, verwerking samen of alleen.

1. Woorden: te lezen woorden klappen en de klankgroepen onderverdelen door een streep 
ertussen te zetten + onderverdelen in lettergrepen.

2. In een tekst alle voorvoegsels aangelen, vervolgens de tekst lezen.
3. Woordstam achterhalen bij vervoegingen (bedankt), verbuigingen (gevaarlijke), en 

meervoudsvorming (boomstammen).
4. Tekst lezen: woorden die niet meteen in 1 keer gelezen worden in lettergrepen verdelen. 

Opnieuw de tekst lezen.
5. Zoek woorden met heel veel lettergrepen. Welk woord heeft het grootste aantal? 

Idem +
Ad. 3 en 5 analyseer het woord: zijn er lettergrepen die een betekenis hebben? Bv. geluksmomenten: ge- 
(voorvoegsel), luk (komt van het ww. lukken), -s- (verbinding tussen twee woorden in een samenstelling), 
moment (zelfstandig woord), -en (meervoud).

Eigen aantekeningen

Evaluatie 

²
²
²
²

Registratie

(vervolg)

Het kind kan:
woorden verdelen in lettergrepen;
benoemen welk deel van een woord een voor- of achtervoegsel is;
woorden analyseren: vervoegingen, verbuigingen en meervoudsvorming;
een tekst op eigen instructieniveau steeds sneller en nauwkeuriger lezen Ô beheersingsniveau.

Taal – Lees/taal
Woordidentificatie

Het kind beschikt over automatische woordidentificatie bij:
Klankzuivere woorden
Niet klankzuivere woorden

Het kind leest zinnen
Het kind leest teksten over alledaagse onderwerpen
Het kind leest teksten over brede onderwerpen

Vervolg tussendoel 2.2 - technisch lezen



werkgebied:

leeswoordenschat
Tussendoel 7.1 t/m 7.10
Expertisecentrum Nederlands
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Essentie

²
²
²
²

²

²

²
²
²
²

Wat een kind vooraf moet kunnen

²
²
²
²
²

²
²
²

Opbrengst
²

²

²

²

²

Lusmoment

²

²

Middenbouw

Kinderen breiden hun conceptuele netwerken uit, zodat diepe woordbetekenissen ontstaan.
Ze maken onderscheid tussen vorm- en betekenisaspecten van woorden.
Ze kunnen eenvoudig figuratief taalgebruik interpreteren.
Ze zijn in staat strategieën toe te passen voor het afleiden van de betekenis van woorden uit de 
tekst.
Ze zijn in staat strategieën toe te passen voor het onthouden van nieuwe woorden.

Bovenbouw
Kinderen weten dat woorden onderschikkende en bovenschikkende betekenisrelaties kunnen 
hebben.
Ze weten dat woordparen betekenisrelaties kunnen hebben, zoals tegenstelling en synoniem.
Ze passen figuratief taalgebruik zelf toe.
Ze kunnen zelfstandig nieuwe woordbetekenissen afleiden en onthouden.
Ze weten hoe ze woorden kunnen opzoeken in naslagwerken (woordenboek, encyclopedie).

Middenbouw/bovenbouw

Bovenbouw
Het kind beheerst de leeshandeling zo dat het zich op de inhoud van de tekst kan richten.
Het kind doet mondelinge en schriftelijke ervaringen op met vorm- en betekenissen van woorden.
Het kind kent het alfabet en kan het gebruiken om woorden op te zoeken.  

Het kind is zich bewust dat er woorden zijn waarvan de betekenis voor hem onbekend is.
Het kind heeft een adequate mondelinge woordenschat voor zijn/haar leeftijd.
Het kind beheerst de elementaire leeshandeling.
Het kind doet mondelinge ervaringen op met vorm- en betekenissen van woorden.
Het kind kan het alfabet opzeggen.

Het kind weet wat spreekwoorden en gezegden zijn en kan ze herkennen in een tekst.

Het kind breidt zijn leeswoordenschat uit door veel te lezen (link met leesmotivatie).

Het kind maakt gebruik van een strategie bij aanleren van  nieuwe woorden.

Het kind gebruikt geleerde woorden in nieuwe situaties.

Het kind kent het alfabet en kan woorden in alfabetische volgorde rangschikken.

Verwerving: 
Het kind is actief met met woord- en zinsbetekenissen.

Verwerking: 
Het kind leest en breidt de woordenschat uit.

Signalering/
gerichte observaties

Interventies Zorgpunten

Verdiepen/verbreden/
versnellen

Het kind kan teksten met moeilij-
kere woorden aan.

Verkleinen/versmallen/
vertragen

Woorden herhalen (persoonlijk 
woordendoosje/boekje).

Zie leesmotivatie doel 1.
Zie leesbegrip  doel 4.

Lesje letterlijk/figuurlijk taalge-
bruik.

Weet het kind hoe het woorden-
boek werkt ?
Slaat het kind de woorden over?

Kent het kind  voldoende 
spreekwoorden?

Het kind zoekt geen betekenis-
sen van woorden op

Het kind vergeet de aangeboden 
woorden.

Het kind leest niet graag.

Het kind herkent de spreekwoor-
den en/of gezegden niet in de 
tekst.

Gevorderde
geletterdheid
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Vervolg tussendoel 7.1 t/m 7.10 - leeswoordenschat

Evaluatie
²

Registratie

Gebruikte materialen
²
²
²
²
²
²

Werkvorm
²

Mogelijke aanbiedingen
²

²

²

²

Suggesties voor verwerkingen
²

²

²
²
²

Begrijpt het kind adequaat woorden-zinnen-tekst?

Taal – lees/taal

Woordidentificatie 

Strategiekaart woordbetekenis uitzoeken (zie handleiding nieuwsbegrip)
Woordenboek (ook digitaal)
Spreekwoordenboek (ook digitaal)
Taalset
Boeken (soorten  boeken overnemen uit andere tussendoelen gevorderde geletterdheid)
teksten (op verschillende niveaus, actuele teksten, eigen teksten)

Alleen of samen

Strategie aanbieden voor het begrijpen van onbekende woorden/zinnen in een tekst:
- betekenis uit de context halen
- betekenis herleiden uit  de woorddelen
- overleggen met andere leerlingen
- opzoeken in een woordenboek/computer
- reflectie: past de betekenis nu in de tekst?
Nieuwe woorden aanleren bij informatieve teksten:
- voorbewerken: woordweb, wat weet je al?
- voeg tijdens het lezen nieuwe woorden toe 
- onderschikkende/bovenschikkende betekenisrelaties aangeven
Transfer van aangeleerde woorden/zinnen naar actieve en/of passieve woordenschat:
- visueel maken (of via andere kanalen van meervoudige intelligentie)
- herhalen
- toepassen
Kinderen herkenen in spreekwoorden en gezegden de doelwoorden om de betekenis te kunnen 
opzoeken.

Persoonlijk woordenboek.
In een persoonlijk woordenboek selecteren kinderen woorden waarover ze het een en ander 
willen weten Ze formuleren op één pagina antwoorden op de volgende standaardvragen:
- Wat is het doelwoord?
- Schrijf de zin op waarin het woord in de tekst voorkomt.
- Geef in eigen woorden weer wat het woord betekent.
- Aan welke andere woorden denk je als je dit woord hoort?
- Kun je andere woorden maken waarvan het doelwoord een onderdeel is?
- Schrijf drie zinnen op waarin het woord voorkomt.
We kunnen hierbij gebruikmaken van samenwerkend leren en de leerlingen de opdracht geven 
om de vragen in een groepje, samen te beantwoorden.
Nieuwsbord.
Het nieuwsbord biedt kinderen de mogelijkheid om zelf gekozen nieuwsberichten op te hangen. 
De leerkracht kan complexe woorden uit de berichten inventariseren en deze klassikaal in de 
woordenschatles aan de orde stellen.
Woord van de week.
Woordweb.
Woordspelen (o.a. met aangeboden woorden, memory kwartet).

Eigen aantekeningen
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