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Dit is het vierde deel uit de reeks Doorgaande leeslijn 3-13 jarigen. Het Nederlandse CPS startte in 2007
met deze reeks omdat het duidelijk was (en is) dat een goede leesvaardigheid niet alleen de basis is voor
succes op school maar ook voor het zich goed voelen in onze talige maatschappij. Deze reeks is gebaseerd
op recente wetenschappelijke inzichten. We kunnen deze reeks dan ook alleen maar warm aanbevelen.
Eerder verschenen al deze delen:




Basisstructuur doorgaande leeslijn;
Een goede leesstart;
Aanvankelijk technisch lezen. Preventie van leesproblemen.

In het eerste hoofdstuk zetten de auteurs enkele feiten en meningen over leesonderwijs tegenover elkaar.
Dit deden ze ook in het tweede en het derde deel. Ik geef een voorproefje (blz.12):
Feit over leesonderwijs
Bij voortgezet technisch lezen in groep 4 en 5 gaat het erom dat de
leerkracht instructie geeft in het vlot en met begrip lezen van meerlettergrepige woorden.
Kinderen moeten voor hun 9e jaar klaar zijn met het technisch leesproces (reading by nine). Dat betekent dat alle leerlingen eind groep 5
niveau AVI-E5 moeten halen (behalve 5% dyslectische kinderen). Van
de kinderen die dit niet halen, blijft 95% moeite houden met lezen;
50% van deze kinderen krijgt gedragsproblemen.

Mening over leesonderwijs
In groep 4 tot en met acht moeten leerlingen vooral veel ‘leeskilometers’ maken.
Het maakt niet zoveel uit wanneer kinderen het leesniveau van AVI-E5
halen, als ze dat niveau in groep 8 maar hebben bereikt.

Na dergelijke uitspraken kun je niet anders meer dan het boekje verder lezen. Doe je het niet, dan loop je
het gevaar om veel te missen.
Het tweede hoofdstuk schetst in het kort de inhoud van de drie eerder verschenen boekjes. Handig om de
draad weer op te nemen. Het derde hoofdstuk is even kort als het vorige maar schetst heel duidelijk de
acute problemen in het leesonderwijs die zich in veel scholen voordoen bij de overgang van het eerste naar
het tweede leerjaar (groep 3 naar groep 4). Leerlingen halen een te laag leesniveau waardoor ze de teksten
uit de methoden van het tweede leerjaar (groep 4) onvoldoende begrijpen. De oplossing ligt dan niet in het
vertragen wel in het intensiveren van het leesproces.
Het vierde hoofdstuk gaat uitgebreid in op het voortgezet technisch lezen in het tweede en derde leerjaar
(groepen 4 en 5). Meer bepaald bij enkele essentiële kenmerken. Deze hebben betrekking op de doelen, de
methode, het klassenmanagement en de manier van toetsen. Dit alles wordt heel helder uitgewerkt. Zo
leren we onder andere wat een goed programma voor het voortgezet technisch lezen inhoudt, maken we
kennis met enkele leesvormen, krijgen we inzicht in de leerlijnen voor de mondelinge taalvaardigheid, het
voortgezet technisch lezen, begrijpend luisteren, begrijpend en studerend lezen en woordenschat. Deze
leerlijnen hebben betrekking op de leergebieden die voorwaarden zijn om te komen tot goed begrijpend
lezen. Dit hoofdstuk bevat ook een toetskalender met een beschrijving van de gebruikte instrumenten.
Verder staat het stil bij de effectieve aanpak van risicoleerlingen en gaat het heel concreet in op de waarde
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en noodzaak van convergente differentiatie. De auteurs breken in dit hoofdstuk samen met Kees Vernooy
een lans voor het toepassen van het directe instructiemodel bij kinderen met leesproblemen. Tot slot staan
ze stil bij het belang van protocollair werken, het klassenmanagement en het gebruik van de factor tijd.
In het vijfde hoofdstuk onderstrepen de auteurs het belang van het onderhouden van het technisch lezen
vanaf het vierde leerjaar (groep 6). De zwakkere lezers hebben in die periode nog heel wat instructie op het
vlak van het technisch lezen nodig om goede begrijpende lezers te worden.
In het zesde hoofdstuk tonen de auteurs aan hoe een en ander vorm kan krijgen in de praktijk. Het zevende
hoofdstuk sluit daar nauw op aan en bespreekt de speciale situatie van de graadklassen (combinatieklassen). In het achtste hoofdstuk gaan ze dieper in op het belang en het verloop van een schoolverbeterplan voor taal en lezen De laatste twee hoofdstukken behandelen de rol van de directie, de leescoach en de
ouders bij het voortgezet technisch lezen. Het boekje sluit af met enkele conclusies.
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