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Bouwen aan een kwaliteitsvolle leesomgevingLezen
met   klasse

Werken aan taal – en hier in het bijzonder ‘lezen’ – is een absolute must voor leraren op de basisschool. Met het project Lezen

met klasse gingen het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven), en vzw De Horizon (in opdracht van vzw ‘de Rand’) met 18

scholen uit de Vlaamse Rand aan de slag rond een taalbeleid met een focus op lezen. Met een taalbeleid kunnen scholen hun

onderwijs én hun leerlingen versterken, op het vlak van lezen maar ook in andere domeinen. Taalvaardig zijn is immers een

noodzakelijke voorwaarde om leerstof te verwerken.

Een taalbeleid voeren is dus goed voor elke

leerling én leraar. Elke school ontwikkelt dat

beleid binnen de schooleigen, dynamische

visie. Binnen die visie gaan drie tandwielen

aan het draaien: wanneer je aan het ene

tandwiel draait, komen de andere in

beweging. In deze fiches focussen we ons op

een taalbeleid voor lezen, in de vorm van een

kwaliteitsvolle leesomgeving op je school.

Klik op de tandwielen om meer te weten te

komen over wat ze inhouden voor je

leesbeleid.



Als school wil je uiteraard dat je leerlingen sterke lezers worden, zodat zij optimaal kunnen functioneren op school, in hun

dagelijks leven, en in de maatschappij van de toekomst. Je beoogt dat ze nuances in krantenartikelen begrijpen en kritisch

nadenken over de boodschap. Je streeft na dat ze plezier hebben aan lezen en uitgedaagd worden om ook moeilijke en lange

teksten te lezen. Effectieve leespraktijken geef je vorm aan de hand van krachtige elementen van een kwaliteitsvolle

leesomgeving. Die zie je hieronder. Op de volgende fiches vind je meer informatie over elk element.

Hoe kan je 
interactie

stimuleren?

Hoe kan je 
het lezen of 

luisteren
visueel
onder-

steunen?

Hoe zet je in op 
strategie-

instructie en 
strategieën

modelen?

Wat voor 
vragen kun

je stellen bij
teksten?

Hoe kan je de 
hele dag door 

doelgericht
lezen?

Hoe kan je 
domein- en 

klasoverstijgend 
lezen?

Hoe kan je 
ervoor zorgen
dat leerlingen

ook lezen
buiten de 
school?

Effectieve taalpraktijkenLezen

Lezen de 
hele dag

met   klasse

Effectieve
didactiek

Hoe kan je 
leesplekken

vormgeven in 
de klas en op 

school?

Hoe zorg je 
voor een

gevarieerd
aanbod in 
boekjes, 
teksten, 

voorlezen?

Wat zijn
rijke

teksten?

Rijk
leesaanbod



Samen werken
aan lezen start bij

een rijk aanbod
aan leesplekken, 

gelegenheden om 
te lezen, en 

prikkelende
lectuur

Effectieve taalpraktijkenLezen
met   klasse

Rijk
leesaanbod

Leesplek-checklist
 Ordelijk en rustig: 

vermijd afleiding
 Voorzie een rijk aanbod
 Zet boekjes in de kijker: 

op ooghoogte, met de 
kaft naar voor

 Kleed de omgeving
gezellig in 

Gevarieerd aanbod
Voorzie verschillende

tekstsoorten en –types, zoals
zoekboeken, luisterboeken, 

informatieve boeken… op 
verschillende niveaus. Zo is er

voor elk wat wils! 

Varieer ook in het (voor)lezen
zelf: lees op een andere plek, 

met verschillende leesdoelen, 
met telkens een andere

leesvraag…

Rijke tekst
Een rijke tekst is goed
geschreven, haakt in 

op het thema van je les 
en de interesses van 

de leerling, en bestaat
uit authentiek (en niet

te simpel!) taalgebruik

In Klim Op in 
Meise hebben ze 

werk gemaakt
van een catchy
leeshoek, met 
QR-codes die 

linken naar
audioboeken

In Jan Ruusbroec
zetten ze volop in 

op een centrale
leesplek in de 

schoolbibliotheek, 
waar kinderen zich

rustig kunnen
terugtrekken

Wil je nagaan of 
de tekst die je 
wilt gebruiken

rijk is? 
Download hier

de checklist

Bekijk ook de 
fiche over 

werken met 
Hayya aan de 

hand van 
verhaaldozen
met spelletjes

https://www.arts.kuleuven.be/cto/materialen/lager/geletterdheid-1/lezen-en-laten-lezen/checklist-rijke-tekst.pdf


Effectieve taalpraktijkenLezen
met   klasse

Doelgericht
Om de leerlingen

actief bij een tekst te
betrekken, kan je 

ervoor zorgen dat ze 
lezen om iets te weten
te komen, iets te doen
of te maken, of iets te

ontdekken en bij te
leren

Domein- en 
klasoverstijgend

Je kan doorheen de dag
inzetten op lezen, door 

bijvoorbeeld de 
strategieën voor het 

leesbegrip op dezelfde 
manier aan te pakken bij 
rekenopdrachten als in 

een begrijpend 
leesactiviteit

Lezen buiten de school
Je kan ouders op 

verschillende manieren
betrekken, bijvoorbeeld door 

ze op school te laten
(voor)lezen, of door 

verteltassen mee te geven. 

Je kan ook een partnerschap
aangaan met de bib. Daar lees 

je meer over in de fiche 
Samenwerken met de 

bibliotheek

In Mozaïek in 
Grimbergen werd
begrijpend lezen

gekoppeld aan een
poëziewedstrijd. 

Leer daarover
meer in de fiche 
Ideeën voor de 

organisatie van een 
poëzieweek

De leerkrachten van 
Mozaïek hingen

verschillende
gedichten op in en 

rond de school. 
Kinderen en ouders

konden overal
poëzie spotten

In GBS Huizingen in 
Beersel gaan de 

leerkrachten binnen de 
turnles aan de slag met 

bewegingsverhalen, om 
zo bepaalde 

woordenschat vaker te 
laten terugkomen, en om 

tijdens het turnen 
geïntegreerd te werken 

aan begrijpend luisteren

Lezen de 
hele dag

Doorheen de dag zijn er
kansen om te werken
aan lezen. Leerlingen

komen namelijk op 
verschillende momenten

in aanraking met 
geschreven opdrachten, 
teksten, boeken... en dat
zowel binnen als buiten

de school



Het is belangrijk dat
je leerlingen graag

en vaak lezen, maar 
ook dat je hen daarbij
ondersteunt. Zo kan

je ze helpen om 
steeds vaardigere
lezers te worden

Effectieve taalpraktijkenLezen
met   klasse

Effectieve
didactiek

Strategie-instructie en 
strategieën modelen 

Strategieën zijn mentale tools
die we inzetten om ons

leesbegrip te ondersteunen, 
monitoren, en bij te stellen. 

Het is belangrijk om 
leerlingen die strategieën

expliciet aan te leren, en te
modelen hoe jij die als

vaardige lezer zelf toepast

Vragen stellen
Het is belangrijk om 

voor, tijdens en na het 
lezen verschillende

vragen te stellen, die 
de hogere en lagere

denkorde aanspreken

Meer weten over 
hogere en lagere
denkordevragen? 
Bekijk deze fiche 

van Pica over 
vragen stellen en 
modelen met de 
taxonomie van 

Bloom

Interactie stimuleren
Ga vaak in interactie met de 

leerlingen, zo kan je 
doelgericht ondersteunen in 

het bereiken van een
leesdoel

Varieer ook in de 
samenstelling van groepen, 
zodat leerlingen samen de 

betekenis en relevantie van 
teksten kunnen verkennen

Visueel
ondersteunen

Ondersteun
leerlingen door 
tekststructuren
en inhouden te

visualiseren

In Kinderkoppen in 
Vilvoorde werken

ze met een
themamuur, die de 
verbanden tussen

onder andere
woordenschat-

items visualiseert

https://www.uitgeverijpica.nl/images/stories/PICA-Placemat_zonder.pdf


Om een leesbeleid in de praktijk te kunnen realiseren, is het cruciaal om een leeromgeving te creëren waarbinnen leraren en

schoolteams kunnen samenwerken, in interactie gaan, en ervaringen en ideeën uitwisselen. Door in te zetten op collectief

leren en partnerschappen aan te gaan, kun je als leraar ook nog elke dag bijleren over lezen.

Krachtige leeromgeving voor lerarenLezen
met   klasse

Je kan met je 
collega’s elkaars

lessen en/of lokaal
te observeren met 
een kijkwijzer die 
jullie zelf hebben

opgesteld

Voorbeeld: 
kijkwijzer rond
leesplezier en 

leesbevordering
van GBS Mollem, 

Asse

Zet in op partner-
schappen met 

ouders of de bib. 
Bekijk de fiche 

Samenwerken met 
de bibliotheek voor 

praktische tips 

GBS Mollem liet een 
studiedag doorgaan in de 
bibliotheek van Asse, en 

De Bij nodigde een 
bibmedewerker van 

Liedekerke uit op een 
studiedag. Die stelde de 
werking van de bib voor 

door middel van een 
kamishibai

Rooster tijd in om 
te hospiteren, een

klasbezoek te
doen… en proef zo 
onder andere van 

elkaars aanpak en  
leesplekken

In GBS Den Top in 
Sint-Pieters-Leeuw 

planden collega’s 
klasbezoeken in 

tijdens een 
vergadering. Zo 

hadden ze voldoende 
de tijd om 

geïnspireerd te 
worden door elkaars 

boekenhoeken



Dynamisch implementatieprocesLezen
met   klasse

Als je je hele schoolteam betrekt bij het proces van een leesbeleid, werk je aan een dynamische implementatie. Door in te

zetten op doordachte en dynamische implementatiestrategieën, waarbij o.a. heldere en logische doelen worden gesteld en

de resultaten gemonitord worden, vermijd je weerstand in het team en krijg je iedereen op één lijn.

Werk met een
kernteam

leesbeleid. Zo zorg
je ervoor dat

verschillende
mensen betrokken

worden, en taken 
verdeeld

Zorg ervoor dat je 
doelen helder zijn, 

zodat iedereen
eraan kan werken, 

en logisch: wat is er
belangrijk voor 
onze school, en 

onze leerlingen? 

In dit interview 
vertelt een

leerkracht van 
Jan Ruusbroec

meer over 
werken met een

kernteam

Giet je doelen, 
acties en 

monitoring 
bjivoorbeeld in 

een
leesbeleids-

plan 

Denk na over 
monitoring en 

evaluatie: hoe ga je 
na of bepaalde

acties werken, of 
doelen behaald

worden?

In Klim Op heeft
het kernteam

tijdens een
digitale PV doelen
geprioriteerd met 

het hele team

Het kernteam
van de Leertuin 

in Meise
verzamelde na

een vergadering
post-its met 

vragen die het 
team nog had 

Breng je 
beginsituatie
in kaart met 
de Leesscan

Het kernteam
van 

Kinderkoppen in 
Vilvoorde deed 

een bevraging via 
Google Forms 

om een stand van 
zaken op te

maken

https://www.youtube.com/watch?v=ollaTkzHWnk&feature=youtu.be
https://leesscan.be/


Meer weten over leesbeleid en taalbeleid?Lezen
met   klasse

Wil je ook stappen zetten om het onderwijs in je school taalkrachtig te

maken voor alle leerlingen? Zijn er in jouw school collega’s die het

engagement willen opnemen om samen kennis op te bouwen over hoe

leerlingen taal leren? Merken jullie ook dat goedbedoelde acties vaak in

de kast belanden? Bekijk onze taalbeleidstrajecten op onze website

Wil je nog meer inspiratie? Het CTO begeleidde tijdens de schooljaren

2020-2021 en 2021-2022 samen met Schoolmakers nog twintig andere

scholen rond een leesbeleid. Voorbeelden en extra inspiratie vind je op

de website Sleutelen aan lezen.

https://www.arts.kuleuven.be/cto/professionalisering/taalbeleidstrajecten
https://sleutelenaanlezen.weebly.com/
https://sleutelenaanlezen.weebly.com/
https://www.arts.kuleuven.be/cto/professionalisering/taalbeleidstrajecten


Samenwerken met de bibliotheekLezen
met   klasse

Wat kan de bibliotheek voor je school betekenen?

Bibliotheken zijn meer dan een plek waar je

naartoe kan met je klas. Ze zijn ook een

interessante partner voor je school. Ze spelen een

rol op het vlak van kinderen enthousiasmeren

met/over boeken, zijn aanspreekbaar en een

partner voor concrete samenwerkingsprojecten,

staan ter beschikking voor advies of als klankbord

voor jou als leerkracht over de aankoop van

boeken of om mee na te denken over

leesbevorderingsprojecten in je klas/school.

Bibliotheken hebben een jeugdmedewerker.

Hij/zij is verantwoordelijk voor alles in de bib voor

kinderen en jongeren. Neem contact op met de

jeugdmedewerker. Enkele ideeën:

Organiseer met de 
bibmedewerker een rondleiding 

of interactieve zoektocht in de bib 
zodat de kinderen de 

deelwerkingen en collecties 
leren kennen

Vraag hem/haar advies voor de 
aankoop van boeken voor je 

school- of klasbibliotheek

Pols naar de mogelijkheid om een 
boekenpakket als wisselcollectie 

mee te nemen voor je 
klasbib/boekenhoek. Sommige 

bibs hebben ook boekentrolleys!

Informeer of je een reeks strips 
kan uitlenen voor tijdens de 

pauzes op school

Informeer naar de zoekboeken, 
de luisterboeken en de 

doeboeken in functie van het 
week/maand/jaarthema van je 

klas of school

Vraag naar de nieuwste kinder-
en jeugdboeken en praat erover 

in de klas



Samenwerken met de bibliotheekLezen
met   klasse

Bibliotheken zijn de laatste jaren geëvolueerd tot een informatie- en ontmoetingsplek. In een bibliotheek vind je

verschillende soorten boeken: leesboeken, prentenboeken, luisterboeken, strips, informatieve boeken, kranten,

tijdschriften… Je kan ter plaatse lezen of boeken meenemen naar huis of naar je klas. Naast boeken vind je er muziek, films,

spelmateriaal, een Taalpunt… Heel wat bibliotheken organiseren regelmatig activiteiten zoals voorleesmomenten,

spelnamiddagen, taalstimulerende activiteiten, leeskringen… Voor elk wat wils, dus. Met dat in het achterhoofd, formuleren

we tips om ook ouders te stimuleren om de bib (beter) te leren kennen.

Plan regelmatige 
klasbezoeken en 

kondig die aan in de 
agenda. Nodig 

ouders mee uit om 
deel te nemen aan 

een 
bibliotheekbezoek in 

klasverband

Ga met meertalige 
ouders na school of 
tijdens de leesklas 
naar de bib en toon 

hen de meer- en 
anderstalige boeken

Informeer bij de bib 
naar hun activiteiten 

voor kinderen en 
ouders. Promoot ze 

regelmatig via 
bijvoorbeeld een 

flyer in de boekentas 
of via Smartschool

Vraag aan de bib om 
een kleine activiteit 

of infostand uit te 
werken voor op je 

schoolfeest of 
andere activiteit in je 

school

Tip 
#1

Tip 
#3

Tip 
#2

Tip 
#4



Werken met poëzie en er over in dialoog gaan, 

biedt heel wat taalkansen. Waarom?

• Elk woord in een gedicht is belangrijk.

• De tekst is vaak op verschillende 

manieren te interpreteren.

• Het draait vooral 

om associatie, klank en gevoel.

• De leesstijl of voordracht speelt een 

grote rol.

• Poëzie is in sommige culturen heel 

populair en dus gekend door kinderen en 

ouders.

Ideeën voor de organisatie van een poëzieweekLezen
met   klasse

Je hoeft niet altijd in je klas met boeken te werken. Denk breed na om kinderen te stimuleren rond taal en lezen. Wist je dat er

elk jaar een poëzieweek in Vlaanderen is? Die week start op gedichtendag op de laatste donderdag van januari. Het is een

leuke aanleiding om in je klas of school met poëzie aan de slag te gaan. Organiseer een projectweek over poëzie in je school.

Laat leerkrachten een werkvorm uitkiezen.

Stapelgedicht: 
stapel boeken zo 
op elkaar dat de 

titels op de ruggen 
een gedicht 

vormen

Vormgedicht: 
teken een vorm op 

papier. Schrijf 
woorden of zinnen 

die samen een 
gedicht vormen en 

die de vorm 
illustreren 

Schrapgedicht: 
kies een tekst uit 

de krant of uit een 
tijdschrift. Schrap 

alle overbodige 
woorden, zodat je 

een gedicht 
overhoudt.

Collagepoëzie: 
knip woorden uit 

titels van kranten 
en tijdschriften. 

Leg ze in een 
bepaalde 

volgorde zodat ze 
een gedicht 

vormen

Raamgedicht: 
hang teksten 

gedrukt of 
geschreven op 

transparante folie 
op het raam of 

hang op elk raam 
één woord



Ideeën voor de organisatie van een poëzieweekLezen
met   klasse

Organiseer een slotevenement en 
betrek ook (groot)ouders. Voorzie in 

elke klas bijvoorbeeld een 
tentoonstelling door alle gedichten op 

te hangen die die week aan bod 
kwamen. 

Je kan er (in samenwerking met de 
bibliotheek) een boekenmarkt aan 

koppelen waardoor de school 
opbrengsten kan genereren voor 

nieuwe boeken en poëziebundels voor 
de boekenhoeken. Je kan er als school 

ook voor kiezen om de gedichten een 
plaats te geven tijdens het schoolfeest 

of op oudercontacten!

Je kan ook op een 
alternatieve manier met 
taal en lezen aan de slag, 

zelfs buiten terwijl 
kinderen bewegen. 

Organiseer een 
poëziewandeling. Maak 

een keuze tussen een 
wandeling met bestaande 

gedichten of eentje met 
zelfgeschreven gedichten

Als je kiest voor een 
wandeling met 

bestaande gedichten 
laat je elke klas hun 

favoriete gedicht 
uitkiezen en een 

plaats in de buurt van 
de school die past bij 

de inhoud van het 
gedicht

Als je kiest voor een 
wandeling met 

zelfgeschreven gedichten 
laat je bijvoorbeeld alle 
kinderen in de klas een 

gedicht schrijven en laat je 
hen zelf het mooiste 

klasgedicht uitkiezen. 
Betrek ook de ouders en 

grootouders bij dit project 
door hen uit te nodigen om 
(eventueel samen met hun 

kind) ook een gedicht te 
schrijven 

Je kan ook een auteur 
uitnodigen of een 

creatieve dichter die 
een workshop geeft 

aan de kinderen. Ben 
je op zoek naar een 
auteur of dichter? 

Vraag advies aan de 
medewerker in je 

bibliotheek

Je kan de gedichten 
ophangen in en rond 

de school (aan het 
raam bij leerlingen of 
leerkrachten die in de 
buurt wonen, aan het 

raam bij 
partnerorganisaties in 

de buurt of in het 
openbaar in overleg 

met de bib)

Promoot de 
wandeling op je 
schoolwebsite 

of via andere 
communicatie-

kanalen



Aan de slag met Hayya!Lezen
met   klasse

Wat? 

Hayya telt vijf verhaaldozen waarin telkens een 
kamishibai zit met bijhorende taal-en leesspelletjes.

De titels van de vijf verhalen zijn:

1. Maandag school, dinsdag school… maar zondag … 
(thema opstaan, de klok, dagen van de week)

2. Karims droom (thema wilde dieren)

3. Bram bakt pannenkoeken (thema ingrediënten, 
wegen, recept, imperatief)

4. Als ik een vlieg was (thema insecten, dromen, 
fantasie, klas)

5. Zogezegd natuurlijk (thema huis, kamers, 
plattegrond

In iedere doos vind je leuke taal-en leesspelletjes die 
horen bij het verhaal: memory’s, sudoku, ganzenbord, 
domino, kwartet, woordslangen, leesbingo …

De werkwijze

Eerst leest de leerkracht het verhaal voor met een 
verteltheater. De tekst staat in het zwart en de 
interactieve vragen in het blauw.

Nadien verdeelt de leerkracht de spelletjes over de vijf 
verschillende speeltafels, waar de kinderen per vier of 
vijf spelen.

De leerkracht is coach en loopt rond in de klas ter 
ondersteuning.

Idee

Organiseer een taaldag waarop iedere klas werkt met 
één verhaaldoos. Nodig ook de ouders en grootouders 
uit en laat hen één taalspel begeleiden. Via een 
doorschuifsysteem kunnen de kinderen veranderen van 
klas en dus ook van verhaaldoos.

Info

https://www.dehorizonvzw.org/hayya-verhaaldozen-met-spelmateriaal


Voor de uitvoering van het project Lezen met Klasse  
ondersteunde Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) 18 basisscholen  

om te komen tot een leesbeleid op maat van de school.  
De Horizon vzw versterkte de verbinding tussen de scholen en de lokale bibliotheek.  

Het project liep van juli 2020 tot augustus 2022. 

De deelnemende scholen:
GBS Mollem – Asse I Gemeenteschool Dworp - Beersel I GBS Huizingen – Beersel

GLS De Klimop – Dilbeek I GBS Mozaïek Humbeek – Grimbergen I GBS ’t Mierken  - Grimbergen
GVSL Sancta Maria – Halle I GO! Basisschool de Bij – Liedekerke I GBS De Fonkel Diegem – Machelen

De Leertuin – Meise I GBS Sint-Brixius Rode – Meise I GBS Klim Op - Meise
Fusieschool Wolvertem – Meise I VBS Jan Ruusbroec – Sint-Pieters-Leeuw I GBS Den Top – Sint-Pieters-Leeuw

SBS Kinderkoppen – Vilvoorde I Vrije Basisschool Biekorf – Vilvoorde I GBS De Wondertuin - Wemmel

Lezen met Klasse is een samenwerking tussen vzw ‘de Rand’, het Centrum voor Taal en Onderwijs,  
De Horizon vzw en het Toekomstforum Halle-Vilvoorde.  

Dit project werd uitgevoerd in het kader van de projectoproep Lezen op school  
en met steun van het departement onderwijs en vorming van de Vlaamse overheid.

v z w  ‘ d e  R a n d ’  –  w w w . d e r a n d . b e

http://www.derand.be
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