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Beginnende lezers

Niet elk kind heeft evenveel oefening nodig

Goed starten is gemakkelijker dan bijsturen

• Beseffen hoe moeilijk en vermoeiend leren lezen is – geduld

• “Nee, mama/papa je doet dat fout! De juf/meester heeft gezegd …”

= informatie over technisch lezen

• Hoe kies je een boek?
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Als leren lezen veel moeite kost

Teleurstelling, ontgoocheling, frustratie

Meer moeite doen voor minder resultaat

‘zie je wel, ik kan het niet’

Ouders gaan op zoek

Leesplezier en leesmotivatie

• Wat je graag doet, doe je meer!

• Gericht oefenen – eigen vooruitgang

• Inspanning - verhaal moet de moeite waard zijn

• Helpen/controleren – zelf
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Elk kind een eigen stijl

• AVI boeken

• Speuren in prentenboeken, voorleesboeken, informatieve 
boeken, …

• Om te doen: letters en woorden
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Letters

• Let op lettertype

• Let op uitspraak

maan of maan 

geef of geef

maar en maan

• Automatiseren

beuk deuk buik duik 

kijk mijn letter, Annie Makkink en Ingrid en Dieter Schubert
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Technisch lezen

• Hakken en plakken

• Zoemend lezen of zingend lezen

• Eerst voorlezen en daarna zelf lezen

• Koorlezen of simultaan lezen

• Voorzeggen mag

• Niet elke fout moet verbeterd worden

• Leeskaartje, vinger

• Hardop of stil
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AVI ,,

http://www.avi-lezen.be/conversietabel.html

AVI nieuw

AVI oud

leerjaar 
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AVI als wegwijzer

• Klankzuivere woorden (maan, roos, vis, pen, sok, deur, bang, lief)

• Dubbele kop (groot, klein, brom, fruit, stop, trap, vlam)

• Dubbele staart (warm, taart, kaars, vals, kalf, lamp)

• Letterdief (hoge, bomen, spelen, maken)

Samenstelling (vb. boomhut, zakmes), natuurlijk taalgebruik (vb. over)
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Boeken op AVI-niveau

• AVI als wegwijzer of vijfvingertest

• Zeg niet te snel: 

“Zo’n gemakkelijk boek, jij kan al veel moeilijkere boeken lezen!”

“Dit boek is nog te moeilijk voor jou, dat mag je niet kiezen.”

Vb. Arnold Lobel, Varkentje Valentijn en andere verhalen

• Continuüm: ‘makkie’ – oefenniveau – zwoegen – frustratie 

In de bibliotheek
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Aanbod AVI-boeken

• Zwijsen, Abimo, Delubas, Bakermat, Van In, …

• Lannoo, De Eenhoorn, …

• Ruim aanbod AVI-boeken

Samenleesboeken

Toneellezen

Strips

Moppenboeken

Informatieve boeken

Raadsels
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Groeiboeken

• de uitdaging van een dik groeiboek

• de valkuilen

Vos en Haas, Sylvia Vanden Heede en Thé Tjong-Khing

Of: Ik lees als uil, als vos, als haas

hier is pier, Rian Visser en Leo Timmers 

Rien rijmt op Sien, Riet Wille en Mattias De Leeuw

Mijn eerste sprookjesgroeiboek, Hilde Vandermeeren en Rosemarie de Vos
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Aanbod beginnende lezers, geen AVI

• Querido Tijgerlezen

Hoog en laag. Annie M.G. Schmidt en Annet Schaap

Heel heel heel vies boek. Edward van de Vendel en Floor De Goede

Fien wil een Flus. Joke van Leeuwen

Zondag, maandag, sterrendag. Anna Woltz en Annet Schaap

• Clavis

Raaf en Papegaai. Li Lefébure en Jenny Bakker 

Pier en Aat. Samen piraat. Mariska Hammerstein en Juliette de Wit
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Motivatie om te leren lezen

Leren lezen vergt veel inspanning – verhaal moet de moeite zijn

Ik wil zelf mijn lievelingsboeken kunnen lezen!

Speuren in lievelingsboeken

Samen met mama of papa of alleen ontdekken wat ik al kan
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Speuren in lievelingsboeken

• Speuren in 

prentenboeken, voorleesboeken, informatieve boeken, boeken 
met versjes en gedichten,  …

• Lettertype!

• Heel ongedwongen: tijdens het voorlezen ‘s avonds in bed

• Meer gestructureerd: oefenen 

Kas is boos, Isabelle Gielen en Jan Van Lierde
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Als lezen moeilijk blijft

Hardop lezen én stil lezen

Helpen/controleren – zelf

Continuüm: ‘makkie’ – oefenniveau – zwoegen – frustratie 

• Boeken makkelijk lezen

dyslexielettertype

makkelijk lezen plein

picto

• Kiezen uit het ruime boekenaanbod
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Kiezen uit het ruime boekenaanbod

• De waanzinnige boomhut

• Het leven van een loser, dagboek van een nuts, Julius zebra

• Geronimo stilton maar …

• De aantrekkingskracht van serieboeken

• Rian Visser, Robotoorlog 1 en 2

• Samenleesboeken

• Toneellezen
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Kiezen uit het ruime boekenaanbod

• Joke van Leeuwen: Mooi boek, Toen ik, Ergens

• Hans Hagen: Jubelientje, Verkocht, Het hanengevecht

• Bart Moeyaert: Durf voor drie

• Edward van de Vendel: Superguppie

• Keuze beïnvloeden – cover frontaal

populaire boeken – nieuwe aanwinsten - klassiekers
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Voorlezen

Niveau verhaal luisteren / niveau verhaal zelf lezen

Al luisterend je verliezen in een boek / al lezend je verliezen in een boek

vb. Paul Biegel, De rode prinses

• Lees ook eens voor uit een boek dat het kind al zelf kan lezen 

• Eerst voorlezen, daarna zelf lezen?

• Overtuig het kind door de eerste hoofdstukken voor te lezen 

• Luisterboeken, daisy-boeken
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Op avontuur in een boek

Lezen is geen wedstrijd: tempo, aantal boeken

Genieten van een verhaal, jezelf verliezen in een boek 

Zelf lezen: inspanning – veel oefenen – ontspanning

Kinderen ontdekken dat je op avontuur kan gaan in een boek 

door te luisteren naar een verhaal

VEEL VOORLEZEN! of luisterboeken of daisy

Kinderen met dyslexie hebben soms ook ouders met dyslexie …
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Verdwalen in de bibliotheek

• Verschillen tussen bibliotheken

• Kaft frontaal, presentatie nieuwe aanwinsten, prachtige klassiekers 

• Makkelijk lezen plein: heel overzichtelijk + populair gewoon boek

• Picto makkelijk lezen

• Leeshoek

• Goede praktijkvoorbeelden delen vb. klas die een kast inricht

De catalogus -> tip: de juiste zoekterm
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Lezen tijdens de vakantie

Kinderen met dyslexie

Schoolvakantie – ‘eindelijk ben ik van dat lezen verlost’

gaan achteruit

terug hard werken om niveau van voor de vakantie te behalen

VAKANTIELEZEN!

26/04/2018 22www.isabellegielen.com



Mijn samenleesboek

Kas is boos

Isabelle Gielen en Jan Van Lierde 

Bakermat

kas zit alleen in zijn hut.
hij kijkt naar de kapotte vlieger.
kas is boos op roos.
maar hoe maak je
het weer goed?

www.isabellegielen.com/kasisboos
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Mijn samenleesboek

sep en saar, de trein doet raar

Isabelle Gielen en Madeleine van der Raad

Clavis, nog te verschijnen (najaar 2018)

Als Sep merkt dat iemand stiekem met zijn trein speelt, 

stuurt hij met de touwtjespost een brief naar Saar. 

‘De trein doet raar’ schrijft hij. 

Sep en Saar smeden een plan. 

Zo ontdekken ze de kleine wiezel Moek. 

Fragment op www.isabellegielen.com/sepensaardetreindoetraar
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Vragen

www.isabellegielen.com

samenlezen@isabellegielen.com

Facebook: Isabelle Gielen - samen lezen

• Contacteer me voor een vorming en/of auteurslezing
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