
 
Aan: IB-ers in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis  
 
 
Betreft: Adviezen voor lezen groep 3 en 4 tot de zomervakantie 
 
        Schiedam, 26 mei 2020 
 
 
Beste collega’s, 

De periode van thuisonderwijs hebben we vrijwel achter de rug. De meeste leerlingen zijn 
weer terug op school. Nu komen we er achter of de kinderen gegroeid zijn met het technisch 
lezen. Misschien zijn er collega’s geschrokken van het leesniveau. Feit is dat we een periode 
hebben meegemaakt op school die niemand nog heeft meegemaakt. Adviezen die normaal 
voor het oprapen liggen, zijn nu niet makkelijk te vinden. De vakgroep Specialistische 
Leesbehandeling (SLB) heeft een overleg georganiseerd met Karin van de Mortel van 
www.onderwijsadviseurs.com         
Samen hebben we een aantal adviezen geformuleerd die kunnen helpen het leesonderwijs 
in groep 3 en 4 weer op de rails te krijgen. 
 
Algemeen: 
- Richt je op de kwaliteit van het lezen. 
- Sluit met je aanbod aan bij wat de kinderen in je groep kunnen.  
- Werk vanuit wat er wel is in plaats vanuit achterstand. Vanuit successen! 
- Geef bekrachtigende feedback (bv goed gespeld, je hebt het woord goed in stukken 

verdeeld of je hebt het woord in één keer gelezen, goed gedaan). 
 
Instructiegroepen: 
- Het werken vanuit instructiegroepen is essentieel.  
- Maak een indeling van maximaal drie instructiegroepen (waarbij je er waarschijnlijk 

niet aan ontkomt dat je enkele uitschieters hebt). 
- Gebruik de informatie uit de kwalitatieve analyse die je maakt tijdens het hardop 

lezen zodat je een goede indeling in instructiegroepen kunt organiseren. 
- Zorg ervoor dat je risicolezers genoeg instructietijd en begeleide inoefening krijgen. 
- Geef instructie op het betreffende leesaspect, bv. mm-k-m. 
 
Analyse van het lezen: 
- Laat alle leerlingen een stukje hardop lezen, liefst uit een leesboek, om te horen hoe 

het gaat met lezen. 
- Bij radende lezers is een gesprekje belangrijk, waarom er voor raden wordt gekozen 

in plaats van voor spellend/zoemend/zingend lezen. Daarna ga je op zoek naar het 
niveau wat veilig en behapbaar is voor de leerling en afspreken dat de leerling 
spelt/zoemt/zingt bij lastige woorden. Geef bekrachtigende feedback als de leerling 
de juiste strategie kiest, dus spellend/zoemend/zingend lezen bij lastige woorden.  

- Spellende lezers laat je hardop herhalend lezen, voor-koor-door. Geef 
bekrachtigende feedback als de leerling na oefenen woorden in één keer goed leest. 



- Je kunt ‘running record’ toepassen op je risicolezers, zie de link op onze website: 
https://onderwijsdatpast.info/de-weg-van-het-kind/specialistische-leesbehandeling-
slb/ 

 
Aanbod: 
- Zorg bij je leesaanbod voor veel begeleide inoefening. Laat horen hoe je de woorden 

leest en veel samen (dus voor voor voor- koor koor koor – en een klein beetje zelf). 
We zullen proberen hier op korte termijn een vlog op onze website te zetten, zodat je 
een idee hebt wat we hiermee bedoelen. 

- Bied woordlezen aan vanuit een betekenisvolle context. Bv. Mocht je merken dat een 
leerling in een leestekst struikelt over mkmm-woorden, dan kun je de leerling één of 
twee rijtjes soortgelijke woorden laten oefenen (‘geeft’ gaat fout: oefen heeft-leeft-
zeeft…). 

 
Houd er rekening mee dat je groep risicolezers nu groter kan zijn dan je gewend bent. 
Geen reden voor paniek op dit moment. Bij de meeste kinderen komt dit gewoon goed 
met de juiste begeleiding. Wanneer de begeleiding op niveau 3 onverhoopt niet ingezet is in 
de coronatijd, dan is het verstandig om deze weer zo snel mogelijk op te pakken. 
Dit betekent dat de hulp in de tijd van corona ‘on hold’ is gezet en eventuele doorverwijzing 
naar de zorg ook pas op een later moment mogelijk zal zijn. 
Zorg voor een warme overdracht naar de volgende groep zodat de volgende leerkracht weet 
welke leerlingen welke leesmoeilijkheden hebben. 
 
Voor overige vragen kun je contact met ons opnemen. We zijn via de mail bereikbaar: 

Helpdesk 
 
Schiedam: 

 Monique Lagendijk  ma t/m vrij    m.lagendijk@primoschiedam.nl  

 Brigitte Lansbergen  ma t/m woe    brigittelansbergenslb@siko.nl  
 
Vlaardingen:  

 Myrthe Klont   ma- en vrij ocht  m.klont@wijzer.nu  

 Aukje Verheij   do mid en vrij ocht  a.verheij@wijzer.nu  

 Wendy Brobbel  vrijdag    w.brobbel@bavincknet.nl  
 
Maassluis: 

 Caroline Kester  ma, di en do    c.kester@un1ek.nl  
 
 
Vragen over nieuwe aanmeldingen SLB 
 

 Sandra van Leeuwen     s.vanleeuwen@primoschiedam.nl 
 
 
Vragen over EED  
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 Carola Werners     cwerners@onderwijsdatpast.info 

 Annemarie Moeskops     amoeskops@hotmail.com  
 
Specifieke vragen aan de poortwachter 

 Carine Zwijnenburg ma    poortwachter@switcz.nl 

 Corry Broek  di    cor.dia@outlook.com 

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Vakgroep specialistische leesbehandeling (SLB) 
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