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Het Vlaamse kleuteronderwijs heeft welgeteld vier ontwikkelingsdoelen voor het domein Nederlands,
‘Lezen’. Het zijn de volgende:
De kleuters …





kunnen aan de hand van visueel materiaal een boodschap herscheppen;
kunnen door symbolen voorgestelde boodschappen in verband met concrete activiteiten
begrijpen;
kunnen op materialen, in boeken, op uitgangsborden lettertekens onderscheiden van
andere tekens;
zijn bereid spontaan en zelfstandig voor hen bestemde boeken en andere informatiebronnen in te kijken;

Deze worden in de leerplannen Nederlands van de onderscheiden Vlaamse onderwijsnetten eerder summier overgenomen en verduidelijkt.
Een meer dan interessante aanvulling daarop zijn de Tussendoelen beginnende geletterdheid uit Nederland.
Deze tussendoelen zijn bedoeld voor de groepen 1 tot en met 3 (de Vlaamse 2e en 3e kleuterklas en het
eerste leerjaar).
Na een kort voorwoord wordt in het eerste hoofdstuk duidelijk gemaakt wat het doel is van dit boek, wat
tussendoelen en een leerlijn zijn, welke gebruiksmogelijkheden deze leerlijn heeft en op welke uitgangspunten ze berust. Met andere woorden: het eerste hoofdstuk bevat het kader waartegen alle andere
hoofdstukken van dit boek moeten geplaatst worden. Het geeft ook een eenduidige uitleg aan de gebruikte
begrippen.
Het tweede hoofdstuk beschrijft de fase van de ontluikende geletterdheid. Deze situeert zich in Nederland
in de voorschoolse periode, in Vlaanderen rond het einde van de eerste kleuterklas. De auteurs benadrukken hier het belang van de ervaringen die kinderen in deze periode opdoen in verband met het latere
leren lezen en schrijven. Stimulering door de ouders, de aanwezigheid van boeken en van schrijfmaterialen
zijn hierin zeer belangrijk. Maar de auteurs zien het ook ruimer, binnen de gehele taalontwikkeling: ook de
mondelinge taalvaardigheid is zeer belangrijk. In dit hoofdstuk breken de schrijvers nadrukkelijk een lans
voor het voorlezen.
Het derde en meest uitgebreide hoofdstuk bespreekt de tien Tussendoelen beginnende geletterdheid. Deze
worden uitvoerig besproken en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Hierdoor is alles voor de lezer zeer
snel duidelijk. Elk tussendoel krijgt een eigen ‘leerlijn’ mee. Aan het eind van de bespreking van elk tussendoel wordt deze leerlijn in een kadertje samengevat. De tien tussendoelen zijn:
1. boekoriëntatie;
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verhaalbegrip;
functies van geschreven taal;
relatie tussen gesproken en geschreven taal;
taalbewustzijn;
alfabetisch principe;
functioneel ‘schrijven’ en ‘lezen’;
technisch lezen en schrijven, start;
technisch lezen en schrijven, vervolg;
begrijpend lezen en schrijven.

In het vierde en laatste hoofdstuk wordt er bekeken op welke manier men de ontwikkeling van de beginnende geletterdheid kan stimuleren. De auteurs staan stil bij het scheppen van een geletterde leeromgeving en de mogelijke organisatievormen. Verder leggen ze ook het verband tussen de beginnende
geletterdheid en de zorgverbreding en staan ze expliciet stil bij leerlingen met een vertraagde taalontwikkeling en bij de beginnende geletterdheid bij meertalige kinderen.
Bij deze uitgave hoort ook een Cd-rom die een echte meerwaarde biedt. Deze bevat
extra informatie over de tussendoelen en illustratieve filmpjes bij elke fase van de
‘leerlijnen’ van de verschillende tussendoelen. Hierdoor komt de inhoud tot leven.
Een afzonderlijke verklarende begrippenlijst zorgt er voor dat er geen verkeerde
interpretatie kan zijn van de inhoud van de tussendoelen. Voor scholen die aan de
slag willen gaan zijn er een aantal instrumenten op de Cd-rom die hen moeten
helpen om het taal-, lees- en schrijfonderwijs een nieuwe vorm te geven.
Een sterk inspirerend werk.
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