
                                                                                                         

Tips voor met plezier herhaald lezen!      

1. Presenteren  

- De meest natuurlijke reden om een tekst meerdere malen te moeten lezen is omdat 

deze moet worden voorgedragen. Een idee hiervoor is om uw kind een klein plastic 

figuurtje/ knuffel te geven waaraan de tekst moet worden voorgelezen. Deze zet uw 

kind op de tafel, waarna hij of zij de tekst voordraagt.  

- Ook kan er gebruik gemaakt worden van de telefoon waarmee tien seconden de stem 

worden opgenomen. Het kind kiest een moeilijke zin uit de tekst en spreekt deze in.  

- Van een doos kan een televisiescherm worden geknutseld waarachter een kind plaats 

neemt. Het ligt voor de hand om die week voor het herhaald lezen te kiezen voor 

Nieuwsbegrip of krantenartikelen.  

- Een mooi versierde stoel of kruk waarop de voorlezer plaats kan nemen werkt ook 

inspirerend. Door een plastic figuurtje, een knuffel of een vriendje/ vriendinnetje 

toehoorder te maken, kan u uw kind motiveren om te oefenen.  

2. Presteren  

- Een andere natuurlijke reden om iets meerdere malen te herhalen is omdat je jezelf 

wilt verbeteren. 

- Laat uw kind dagelijks noteren hoelang hij/ zij erover doet om de tekst te lezen. Uw 

kind ziet zodoende dat het gedurende de week steeds beter gaat. Voor veel kinderen is 

dit zelfs een motivatie om buiten de leeslessen te oefenen met de tekst.  

- Als er woordrijtjes worden gelezen, dan wordt het aantal goed gelezen woorden 

genoteerd op een scoreblad. Zo ontstaat er een staafgrafiek die laat zien dat het 

gedurende week steeds beter gaat.  

- Neem de eerste dag op hoe uw kind leest. Op de laatste dag wordt dit teruggeluisterd. 

Het terug horen van de eigen leesbeurt is om een andere reden ook heel nuttig: het 

maakt kinderen bewust van de eigen sterke en zwakke punten.  

- De leesbeurt kan ook direct na het lezen worden teruggeluisterd. In dat geval volgt de 

feedback direct op de inspanning en is deze dus extra krachtig.  

- Om het leerproces over langere periode zichtbaar te maken, kunnen kinderen aan het 

begin van het schooljaar worden gefilmd tijdens een leesbeurt. Deze opnames worden 

halverwege en aan het eind van het jaar teruggekeken. Dit zorgt voor veel hilariteit en 

verbazing over de eigen vooruitgang en ontwikkeling, zeker in de lagere groepen waar 

de grootste leersprongen worden gemaakt. 

3. Samen hardop lezen 

- Draai de rollen om. Lees de tekst hardop voor en de kinderen spelen voor meester of 

juf en sporen foutjes op. Fout = vinger in de lucht. U kunt zo zien of uw kind de fout 

heeft gehoord en welke niet. Lees direct daarna verder. Dit houdt het tempo hoog.  

 



4. Invullezen  

- Lees het verhaal voor en laat woorden weg. De kinderen wijzen met de vinger bij en 

zeggen het woord dat u weglaat.  

- Ook is het aan te bevelen om naar de kinderen het belang van meelezen te benoemen: 

‘Je wordt een betere voetballer als je veel traint en je wordt een betere lezer als je veel 

leest. Laat je daarom horen!’ Leerlingen worden zodoende medeverantwoordelijk 

gemaakt voor het eigen leerproces. 

5. Zelf lezen 

- Dobbelstenen: Laat de kinderen zes stemmen bedenken die corresponderen met de 

nummers van de dobbelsteen. Bijvoorbeeld: deftige vrouw, boertje, heks, Sinterklaas, 

muisje en een grappig stemmetje. 

- Leesbrillen In de handel zijn mooi versierde speelgoedbrillen verkrijgbaar. Meestal zijn 

de glazen hiervan niet al te donker en kunnen kinderen er prima mee lezen. De glazen 

kunnen uiteraard ook worden verwijderd. Het lezen met een gekke bril op verhoogt het 

plezier. Aan de verschillende brillen kunnen ook typetjes worden gekoppeld.  

- Dierfiguren De kinderen lezen zelfstandig. De tekst wordt fluisterend voorgedragen aan 

een klein plastic dierfiguur dat op de eigen tafel wordt geplaatst. Ook kunt u foto’s van 

bekende Nederlanders, klasgenootjes, leerkrachten uitdelen waaraan moet worden 

voorgelezen. 

- Microfoon: Uw kind leest de tekst hardop voor met de microfoon in de hand. Een 

microfoon is eenvoudig te knutselen van wc-rollen en aluminiumfolie 

- Feedbackkaartjes: Uw kind leest de tekst en u geeft feedback door een kaartje in te 

vullen en dit samen te bespreken. Op de achterkant kan ook een tip en een top worden 

ingevuld: waar moet je nog aan werken en wat lukt al heel goed. De kaartjes worden in 

het leesboek bewaard en de kinderen worden zich zo bewust van de eigen sterke en 

zwakke punten.  

Door deze variaties blijft herhaald lezen motiverend voor de leerlingen en worden zij uitgedaagd om 

te oefenen met teksten. Deze aanpak werkt twee kanten op: kinderen worden beter in lezen en dus 

willen ze méér gaan lezen en omdat ze meer lezen, worden ze er beter in. Competentie draagt bij 

aan leesplezier. Of zoals een leerling het eens verwoordde: ‘Lezen is leuk, want ik ben er goed in!’  

 

Veel leesplezier want………… 

 

 


