
Leeshulp: 

In het leesgroepje zitten meestal 3-4 kinderen. 

Zoek een plekje in de hal aan de tafels of boven.  

Tip: ga er zelf tussenin zitten, zo heb je aan beide kanten kinderen en heb je 

goed overzicht.  

In het begin is de spanningsboog van de kinderen nog vrij kort bij o.a het lezen. 

Daarom is het leuk om soms een leesoefening in spelvorm te doen. Onder een 

aantal onderdelen staat een variatie-spelletje. Zo zijn ze spelend aan het leren.  

Wat te doen? 

Letters flitsen: 

Het stapeltje letters om de beurt laten zien, laat ze met het hele groepje in koor 

de letter benoemen. Als er een letter lastig is/ blijft kun je die op een apart 

stapeltje leggen en die nog eens oefenen.  

*Variatie-spelletje:  

Verzin met de letter die je van de (omgekeerde) stapel pakt een woordje.  

 

Veilig & vlot:  

Ieder kind heeft zijn eigen veilig en vlot meegenomen uit de klas.  

Zoek de juiste bladzijde(s) op. Laat de kinderen hun vinger bij 

het te lezen woordje houden, zo overzien ze de bladzijde beter. 

De methode voor, koor, door gebruiken we bij de woordrijtjes lezen.  

Dit houdt in voor: u leest het rijtje in een rustig tempo voor, de kinderen lezen 

zelf mee. (Dit is in groep 3 nog erg moeilijk en nieuw, wijs de kinderen er gerust 

op dat ze mee moeten lezen, “in hun hoofd”) 

Vervolgens lezen alle kinderen in koor het door u gelezen rijtje tegelijk hardop 

voor.  

Als laatste laat u het rijtje woordjes door één of meerdere kinderen om de beurt 

hardop voorlezen. (De rest leest mee, “in hun hoofd”) 

*Variatie- spelletje:  

Laat ze om de beurt met de bobbelsteen gooien, welk getal ze gooien dat 

leesrijtje moeten zij dan lezen. (Meestal zijn er maar 4 of 5 leesrijtjes speel dan 

bijvoorbeeld dat als je 5 of 6 gooit dat dat de joker is. Je mag kiezen welk rijtje 

je laat horen.) 

 

Leesboekje taal/ leesblad:  

Soms krijgt u naast veilig en vlot nog een leesblad/ leesboekje om met de 

kinderen te lezen. Hierbij kunt u aan het begin van het jaar, de kinderen om de 

beurt een zin laten lezen. Later in het jaar of bij kinderen die al makkelijker 

kunnen lezen een stukje achter elkaar laten voorlezen.  

Na afloop van de tekst/ verhaal kunt u vragen waar het over ging? Wie deden er 

mee in het verhaal? Was het leuk, spannend? Wat gingen ze doen? Wat ging er 

mis?  



Boekjes lezen:  

Als de woordjes van veilig en vlot klaar zijn / leesboekje taal 

mogen de kinderen nog zelfstandig de boekjes gaan lezen 

die u bij zich heeft in de bak. 

Ze kunnen dit zachtjes doen. U kunt dan om de beurt bij 

ieder kind even meeluisteren hoe het gaat, helpen waar nodig en zeggen hoe 

goed het al gaat.  

Soms zijn er ook aantal meerdere exemplaren van dezelfde titel dan kun je dit in 

twee/drietallen laten lezen. U kunt bijvoorbeeld ook vragen waar het over ging, 

of aan het eind de kinderen een bladzijde voor laten lezen in het groepje.  

 

Als er vragen zijn over het lezen dan hoor ik het graag!! 

 

Veel leesplezier met de kinderen. 


