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Het leesbegrip van leerlingen evalueren, doe je niet alleen met methodeonafhankelijke of methode gebonden
toetsen. Je moet als leerkracht tijdens de les voortdurend controleren of jouw leerlingen goed begrijpen wat ze lezen
of beluisteren en op basis van deze formatieve evaluatie jouw handelen en instructies direct aan- en bijsturen. Dat is
in een notendop het pleidooi dat de auteurs van dit boek houden. Dit is niet nog maar eens een pleidooi in dezelfde
rij, het is er voor mij een dat boven deze rij uitstijgt om diverse redenen:

 De auteurs geven het begrijpend luisteren zijn terechte plaats naast het begrijpend lezen;
 De auteurs hebben aandacht voor het lezen en begrijpen van digitale teksten;
 De visie van de auteurs sluit goed aan op de recente en vernieuwende visie op begrijpend lezen, zoals die ook

achter de Vlaamse Toets voor Begrijpend Lezen1 schuil gaat;
 De visie van John Hattie op feedback is overduidelijk aanwezig.

In de hoofdstukken een tot en met drie werken de auteurs hun visie op evalueren uit om die in het vierde hoofdstuk
te vertalen naar het evalueren van het lezen met begrip. Hierbij hebben ze aandacht voor het breed evalueren, de
summatieve en de formatieve evaluatie en het evalueren van het leerproces. In dat vierde hoofdstuk leggen ze de
vinger op de spreekwoordelijke wonde(n): het huidige evaluatiesysteem…

 geeft te weinig informatie om de leesvaardigheid van de leerlingen te ondersteunen;
 geeft te weinig houvast om opbrengstgericht te werken;
 geeft te weinig houvast om handelingsgericht te werken.

Hoofdstuk vijf is de ruggengraat van het boek. De auteurs werken er hun visie op het formatieve evalueren uit en
passen die meteen toe op de verschillende fasen van het lezen met begrip. In de hoofdstukken zes en zeven reiken ze
een reeks evaluatietechnieken aan die in de les geïntegreerd zijn en een instrumentarium om het lezen met begrip te
waarderen en te evalueren. In deze hoofdstukken staat zowel de praktijk als het praktische centraal. Maak alleen niet
de fout om de achterliggende visie uit de vorige hoofdstukken niet grondig door te nemen.

Het is de bedoeling om op basis van deze waardering en het evalueren van het lezen met begrip te differentiëren. Hoe
dat kan, is het onderwerp van het achtste hoofdstuk. In het negende en laatste hoofdstuk komt de implementatie van
het voorgesteld model aan bod. Op de bijgeleverde cd-rom vindt men de werkvormen, technieken en instrumenten
uit het boek in digitale vorm.

Een innovatief boek!
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