Voorwoord

we lezen niet de woorden
maar het leven dat ze geven
aan een wereld die nog niet bestaat
en die het denken dansen laat
-sukha-

Dit onderzoek is voor iedereen die net als ik gunt dat kleuters mogen kleuteren. Dat kleuters
de wereld spelenderwijs mogen ontdekken. Ze gunt om spelenderwijs grip te krijgen op deze
grote en soms niet begrijpende wereld. Ze gunt om kind te mogen zijn en ze gunt om
onbevangen te zijn.
Ik heb het geluk om dit bij mijzelf te mogen ontwikkelen op een jenaplanschool waar bij het
geluk, het spel, werk, gesprek en viering bovenaan staan.
Dit onderzoek gaat over een klein onderdeel van de totale ontwikkeling van een kleuter,
namelijk het leesonderwijs van kleuters.
Maar ik heb tijdens de jenaplanopleiding van ‘het kan!’ mogen genieten, mogen leren en
mezelf mogen ontwikkelen bij de vele inspirerende bijeenkomsten. Bijeenkomsten die in het
teken staan dat kinderen kind mogen zijn, dat alle kinderen goed zijn zoals ze zijn en zo dus
ook op hun eigen manier mogen ontwikkelen. Zoals ik dat elk kind ook gun.
Bedankt hier voor.

[Naam van de auteur]
[Naam van het bedrijf]
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Samenvatting
Sinds september 2013 ben ik werkzaam op Jenaplanschool Antonius abt. Ik ben hier
begonnen in de onderbouw, vervolgens ben ik de onderbouw en bovenbouw allebei gaan
doen, daarna de middenbouw, om weer terug te komen in de onderbouw.
In maart 2015 ben ik begonnen met de jenaplanopleiding bij “het kan!” .
Tijdens de opleiding word je veel aan het denken gezet over je persoonlijke ontwikkeling en
je persoonlijke visie.
In het jaar 2015 ben ik van de onderbouw naar de middenbouw gegaan. Samen met de
kinderen uit groep 3 ben ik erg zoekende geweest. Vooral naar hoe ik het jenaplanconcept
vorm wilde geven in middenbouw. Dit was namelijk ontzettend anders dan wat ik in de
onderbouw gewend was. Na een half jaar in de middenbouw gestaan te hebben, ging ik weer
terug naar de onderbouw en werd voor mij alles extra bevestigd om echt kindgericht te
werken. Kleuters die spelenderwijs mogen leren en de wereld om hen heen mogen ontdekken,
om op deze manier grip op de wereld te krijgen.
Het lees en schrijfonderwijs blijft onder ouders en docenten een discussiepunt. Daarom dat
mij dit interessant leek om te onderzoeken. Om te kijken naar het leesonderwijs in de
onderbouw en dit op een kindgerichte manier in praktijk aan te blijven pakken.
Mijn onderzoek is gericht op veel literatuur en daarom dus ook een literatuurstudie.
Uit de literatuur komt duidelijk naar voren dat voor de onderbouw genoeg mogelijkheden zijn
om kindgericht te werken.
Jonge kinderen zijn van aard erg ontdekkend en nieuwsgierig ingesteld. Dus ook naar de
talige kant van de wereld om hen heen. Naar boeken, naar speelgoedboeken, logo’s, naar
teksten die ze om zich heen zien en hun eigen naam. Zo geeft de titel van het onderzoek één
van de meest gehoorde zinnen in een onderbouwgroep (met betrekking tot het leesonderwijs)
aan. Een vrolijk, trots opspringende kleuter roept: “Kijk dat is mijn letter!”
Als groepsleider kun je hierop inspelen en dicht bij hun wereld blijven. Ze nieuwsgierig maken
en op deze manier kindgericht werken. Door kindgericht te werken is het mogelijk om de druk
tot presteren minder te maken. Dit is dan voor mij ook één van de belangrijkste en
bevestigende conclusies die ik uit mijn onderzoek heb getrokken, kindgericht het leesschrijfonderwijs aanbieden; het kan!
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Probleemomschrijving
Probleem 1:
Tijdens de portretgesprekken begonnen een aantal ouders (voornamelijk van de oudere
kleuters) over het lees en schrijf proces. Over uitdaging in het lezen en het schrijven van
woorden.
Ook bij de kinderen merk ik dat er een bepaalde druk vanuit thuis ligt dat ze moeten leren
lezen en schrijven. Waardoor er belangrijke stappen worden overgeslagen, zoals het net
alsof lezen en schrijven. Kinderen ‘durven’ dit haast niet meer, omdat ze dan meteen
zeggen: ‘ik kan niet lezen’ of ‘ik kan niet schrijven.’

Probleem 2:
Nadat ik klaar was met de portretgesprekken begon ik hier over na te denken en bedacht
ik mij dat dit een steeds terugkerend probleem in de onderbouw is. Ook vanuit de
middenbouw wordt er gekeken naar wat wij in de onderbouw doen. Wordt er genoeg
gedaan in de onderbouw m.b.t. het lees/schrijfproces?
Hierdoor zouden kinderen in de middenbouw in de problemen komen.

Wat gun ik daarom de kinderen:
Ik gun de kinderen minder druk op het leren lezen en schrijven. Ik gun dat elk kind op
eigen tempo en niveau binnen hun belevingswereld en spel het lees/schrijf proces kan en
mag ontwikkelen.
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Verslag onderzoek

v erkennen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe kunnen wij het fonemisch bewustzijn concreet vormgeven binnen onze manier
van kindgericht werken?
Wat wordt er verstaan onder fonemisch bewustzijn?
Wat doen wij nu binnen de groep aan fonemisch bewustzijn?
Wat wordt er binnen de hoeken al gedaan aan fonemisch bewustzijn?
Welke hoeken lenen zich gemakkelijk om het fonemisch bewustzijn te implementeren
en in/met welke vorm?
Wat verstaan ouders onder het lees/schrijfproces in de Onderbouw?
Wat vinden ouders belangrijk als het gaat om het lees/schrijfproces binnen de
onderbouw?
Wat moeten we doen om het lees/schrijfproces in de onderbouw zo optimaal
mogelijk te begeleiden, met oog richting de middenbouw?
Wat is de daadwerkelijke voorbereiding op het leren lezen dat bij het jonge kind past.
Wat zou een kleine aanpassing kunnen zijn op onze huidige manier van werken
waardoor kinderen minder druk ervaren?
Op welke wijze zouden we ouders mee kunnen nemen in het proces zodat zij thuis
geen druk opvoeren?
Welke onderdelen van het fonemisch bewustzijn geven we al vorm en welke nog niet?
Op welke wijze zouden we het fonemisch bewustzijn kunnen stimuleren op een
kindgerichte wijze?

Onderzoeksvraag:
Wat houdt de daadwerkelijke voorbereiding op het leren lezen bij jonge kinderen in, waar doen
wij nog te weinig aan en zouden we met een kleine aanpassing passend bij onze kindgerichte
manier van werken kunnen doen, waardoor kinderen minder druk en meer plezier ervaren?
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Opzetten van het onderzoek
Het leesproces
Het leesproces volgens Cole & Cole
Fase 0: ‘ prereading’ (0 tot 6 jaar); kinderen leren om in staat te zijn logo’s te lezen, om in de
breedste zin van het woord situaties te lezen, ze hebben kennis van woorden (rijmen,
analyseren, synthetiseren etc) en kennis van boeken.
Fase 1: ‘decoderen’ (6 en 7 jaar); kinderen leren de foneem-grafeemkoppeling, dit is een
complex proces.
Fase 2: ‘automatiseren van de leeshandeling’ (7 en 8 jaar); de leeshandeling wordt
geautomatiseerd en kinderen leren na te denken over het onderwerp terwijl ze lezen.
Fase 3: ‘lezen om iets nieuws te leren’ (9 tot 14 jaar); kinderen leren aansluitend bij hun
voorkennis, nieuwe informatie uit de tekst te halen. Het zogenoemde betekenisvol lezen.
Fase 4: ‘multiple viewpoints’ (14 tot 18 jaar) ; kinderen leren om te gaan met verschillende
standpunten. Verschillende theorieën en feiten worden met elkaar vergeleken, waarna
kinderen in staat zijn hun eigen conclusie eruit te trekken.
Fase 5: ‘constructie en reconstructie’ (vanaf 18 jaar); kinderen leren een balans te vinden
tussen het analyseren van de tekst en het begrijpen van ideeën uit de tekst. Daarnaast leren
ze balans te vinden tussen deze ideeën en hun eigen standpunt.

Mijn eigen visie:
“Zoals hierboven staat beschreven zou de term pre-reading aangeven dat het werkelijke
lezen nog niet is begonnen, maar dat dit pas begint bij het decoderen. Toch zie je dat
kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot en met 6 jarigen experimenteren met letters
(grafemen). Zo herkennen en benoemen ze de letters van hun eigen naam en van bv
vriendjes.
Amelie (5;7); heeft een menukaart getekend voor het kerstdiner en ze is bezig met het erbij
stempelen van woorden. Bij het nagerecht wil ze ‘feesttoetje’ stempelen. Ik begeleid haar
hierin en laat haar van het woord twee woorden maken namelijk feest en toetje.
Zelfstandig gaat ze opnieuw aan de slag. Ze analyseert de woorden keurig. Ze komt aan
bij de letter j, van het woord toetje. Ik vraag aan haar of er namen in de groep zijn die de
letter j hebben. Blij noemt ze de naam Jesper. Ze pakt zijn naam kaartje, kijkt erna en
meteen daarna heeft ze zelfstandig de letter j in de stempeldoos gevonden.”
D. Hovinga antwoordt dan ook op de theorie van Cole & Cole met: “De literaire ontwikkeling
begint eerder dan het moment dat kinderen gaan decoderen. Kinderen zijn in
voorleessituaties , maar ook wanneer ze zelf kijken en vertellen, bezig met activiteiten die in
leesfase 3, 4 en 5 van Cole & Cole terugkomen. De literaire ontwikkeling is een continu en
complex proces.”
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Het leesproces volgens Mayer
Mayer is een onderwijspsycholoog die de ontwikkeling van het leren lezen als volgt
omschrijft:
“Wanneer kinderen leren lezen zijn er vier niveaus te onderscheiden:
1: het decoderen van de woorden en het bepalen van de betekenis van het woord
2: het combineren van de verschillende betekenissen van de individuele woorden tot een
compleet begrip van de zin
3: het begrijpen van de paragraaf (thema, hypothesen, implicaties, conclusies)
4: een kritische beoordeling en evaluatie van de tekst.
Niveau 1 en 2 bevatten de basisvaardigheden; het gaat om het leren van de technische
leeshandeling. De vaardigheden 3 en 4 hebben betrekking op het al lezend leren.
Leren lezen wil zeggen: het leren vertalen van symbolen in betekenisvolle woorden en
zinnen.”

Mijn eigen visie:
“De leesontwikkeling zoals Mayer hem beschrijft is erg technisch. Hij begint meteen bij het
stuk over het decoderen van woorden en vergeet het voorbereidend lezen stuk bij jonge
kinderen. “

Het leesproces volgens Ewald Vervaet
Volgens Ewald Vervaet verloopt de ontwikkeling van jonge kinderen in 14 fases. Fase 1 tot en
met 10 valt in de periode 0;0 tot en met 3;0 jaar. We beginnen daarom bij fase 11 tot en met
14, omdat dit de fase voor het onderzoek betreft, namelijk 3;0 tot en met 8;6 jaar.
We bekijken deze vier fasen vooral met het oog op het lezen en schrijven.
Het kind moet de verschillende fasen doorlopen hebben om te kunnen beginnen aan het
leesproces. De fasen staan voor bepaalde psychologische structuren.
*Fase 11: jonge peuter (3;0-3;9 jaar) vrijvormig: zet krabbel op krabbel, het kind begrijpt niet
dat een letterteken voor een klank staat.
*Fase 12: oudere peuter (3;9-4;6 jaar) eigenfiguurlijk: gebruikt enkele, zelfverzonnen
lettertekens, ziet nog concrete voorwerpen in lettertekens (E=hark). Er vindt wel
terugkoppeling plaats
*Fase 13: kleuterfase (4;6-6;6 jaar) spiegelbeeldig: gebruikt conventionele lettertekens, maar
spiegelt er nog sommigen, verwisselt soms lettertekens binnen één woord, schrijft soms van
links naar rechts, maar ook van rechts naar links. Het kind leest losletterig = deel-voorgeheellezen: het kind raadt soms nog. Denkt abstract – logisch: weet dat lettertekens voor klanken
staan, maar vanwege onomkeerbare (kind is niet in staat de letters/het woord mentaal om te
keren) spiegelt hij af en toe. Herstelt zich nog niet. Koppelt uitgesprokene /pot/ nog niet
terug aan het geschrevene /mop/. Gaat geheugen langs en werpt de blik op oneindig.
*Fase 14: jonge schoolkind (6;6-8;6 jaar) schrijft conventioneel, maar spiegelt niet en
verwisselt geen lettertekens binnen één woord. Schrijft consequent van links naar rechts.
Leest eerst hakkend - plakkend, later automatisch (komt door de omkeerbare abstract logische verbanden). Spiegelt of verwisselt lettertekens niet meer. Herstelt zichzelf. Dus het
kind is leesrijp.
Onderwijs dat niet bij de fasen aansluit loopt vooruit op waar het kind toe in staat is en
dwingt hem er toe om op basis van geheugen en imiteren te leren.
Onderwijs dat bij de fasen aansluit, stelt het kind in staat zelf te ontdekken en zich kennis op
basis van inzicht en vaardigheden eigen te maken.
Als een kind pas leesles krijgt wanneer hij in fase 14 zit dan blijkt dat hij binnen 40 uur alle
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letters kent (op Q, X en Y na) en daarbij kan lezen. Dit wordt aansluitend onderwijs genoemd.
Een kind moet zowel neurologisch als psychologisch er aan toe zijn: de psychologische
leeftijd.
Wanneer een kind nog niet leesrijp is, maar je begint toch met lezen dan is de kans groot dat
je het kind niet alleen demotiveert, maar je loopt ook het risico dat hij dyslectisch wordt. Het
brein wordt namelijk aangezet om iets te doen wat het nog niet kan. Er worden dan
verbindingen gemaakt met uitlopers van zenuwcellen die niets met lezen of schrijven te
maken hebben met als gevolg dat ze het niet goed leren.
Pre-schrijfoefeningen en pre-leesonderwijsoefening in fase 13 houdt in dat kinderen bezig zijn
met klankoefeningen (rijmen, beginklank, verschil leg - leeg etc.) en vormoefeningen
(overtrekken, uitknippen, uitprikken, punniken etc.). Een kind dat in fase 12 zit is nog niet toe
aan de klankanalyse en de vormoefeningen.

De schrijfproef en leesproef van Ewald Vervaet
Wanneer je wilt weten of een kind wel of niet leesrijp is kun je de schrijfproef en leesproef
afnemen. Deze proef bestaat uit drie stappen.
• Stap 1: kind en proefnemer
Het kind schrijf op het formulier zijn eigen naam, gevolgd door de woorden ‘mama’ en
‘papa’. Je vraagt aan het kind of hij/zij nog meer woorden kan schrijven en je noteert
de opmerkingen die het kind daarbij maakt. Je hebt aan 5 woorden genoeg.
Eventueel vraag je of het kind nog enkele losse letters kan op schrijven.
Daarnaast laat je het kind de cijfers 1 t/m 10 op schrijven.
• Stap 2: proefnemer alleen
Je maakt voor jezelf een rijtje klankzuivere woorden, met de letters die het kind op het
formulier opgeschreven heeft. Let op: wanneer het kind op het formulier woorden
heeft geschreven met de stomme e, kun je het kind geen woorden laten schrijven als
pen. De kans is groot dat het kind het leest als ‘pun’.
• Stap 3: kind en proefnemer
Neem drie toetswoorden van drie letters en twee toetswoorden van vier letters. Je
schrijft de woorden, woord voor woord op en vraagt het kind het woord te lezen. Je
noteert letterlijk wat het kind zegt.
Mogelijke uitkomsten
• Het kind is nog niet leesrijp:
*Het kind herkent de afzonderlijke letters niet of gedeeltelijk niet. Het kind begint te
raden of vertelt dat hij/zij niet weet wat er staat.
* Het kind is niet gemotiveerd om de opdracht uit te voeren. Wanneer een kind aan
lezen toe is, geeft deze proef plezier en voldoening.
• Het kind is leesrijp:
*Het kind hakt de afzonderlijke letters hardop en leest daarna het woord als geheel.
Dit duidt op beginnende geletterdheid, maar lezen is nog niet geautomatiseerd.
* Het kind hakt de afzonderlijke letters in stilte voor zichzelf (dit zie je aan de lippen of
aan de hoofdknikjes) en leest vervolgens hardop het totale woord. Ook dit duidt op
beginnende geletterdheid, maar lezen is nog niet geautomatiseerd. Vraag aan het
kind op het hierna hardop wil voorlezen.
* Het kind leest vlot en hardop de woorden voor, zonder de woorden te hakken.
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Het leesproces volgens Sieneke Goorhuis-Brouwer
Mogen kleuters nog kleuteren? Jonge kinderen ontwikkelen zich in een spontane interactie
met de omgeving. Jonge kinderen kunnen vanaf ongeveer een jaar of zeven gaan leren: een
gestructureerde en leerkrachtgerichte benadering.
Het kan problematisch zijn om een doorgaande leerlijn van vier tot twaalf jaar te willen. De
kans is namelijk groot dat je kinderen van groep 1 en 2 gaat benaderen als leerlingen en niet
meer als kleuters. Hierbij moeten ze bij de start van groep 1 al aan bepaalde normen voldoen,
die mogelijk nog niet passend zijn. Kinderen groeien langzaam en spelenderwijs naar de
wereld toe. Een wereld waarin afspraken en regels gelden en waarin ze de overstap kunnen
maken richting groep 3.
Voor sommige kinderen is de schoolrijpheid dan rond zeven jaar en voor anderen is deze
rond zes jaar bereikt.
Door een leernorm in groep 1 te stellen, zoals nu gebeurt, en ‘problemen’ op steeds jongere
leeftijd te herkennen wordt er voorbij gegaan aan de normale ontwikkelingsvariaties.
Kinderen kunnen dan te vroeg in een ontwikkelingsstimulatie terechtkomen en zo kunnen er
onbedoeld ontwikkelingsbelemmeringen optreden.
“ Onderwijs aan peuters en jonge kinderen is niet gebaat bij een didactische, op het leren
gerichte benadering, maar moet voor het kind een volgende, kansen biedende omgeving
zijn.”
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Beginnende geletterdheid
Te veel kinderen raken in het proces van leren lezen gefrustreerd, omdat te vroeg begonnen
wordt of omdat er te veel van ze gevraagd wordt.
Door globaal te weten in welke fase een kind zit, kun je weten wat dit kind aankan en wat je
van hem/haar kunt verwachten. Het is niet mogelijk de fasen te koppen aan bepaalde
leeftijden. Binnen de beginnende geletterdheid zijn er vijf fasen. Deze lopen bij het ene kind
zeer geleidelijk in elkaar over. Bij andere kinderen gaat dit meer sprongsgewijs.
• Fase 1: Kennismaken
Kinderen maken in deze fase kennis met de geschreven taal. Denk hier bij aan het
voorlezen van een boek.
• Fase 2: Ontmoeten
Het kind gaat zelf initiatieven nemen. Het komt bijvoorbeeld zelf met een boek en
vraagt of je het wil voorlezen. Het kind kan ook initiatief tonen op het gebied van
schrijven. Dit kan zijn met behulp van een tekening in kleuterkrabbels of in
letterreeksen.
• Fase 3: Verkennen
Het kind wordt nog actiever. Hij/zij wil nu zelf de geschreven taal verkennen. Het kind
heeft niet alleen aandacht voor de plaatjes in een boek, maar nu ook voor de tekst en
wil zelf actief ‘meelezen’. Kinderen willen ook zelf ‘schrijven’ . Ze vragen of je hun
naam voor wil schrijven, ze beginnen letters te herkennen; “ Kijk, dat is mijn letter!”
Ze zijn in staat om zelf te spelen met de taal, zoals rijmen.
• Fase 4: Leren lezen
Gedurende de vierde fase leren kinderen alle lettertekens kennen en leren ze de
elementaire leeshandeling.
• Fase 5: Doorleren
Veel lezen, begrijpend en studerend leren lezen.
Het is belangrijk om beginnende geletterdheid te stimuleren. Naast de meer traditionele
activiteiten als voorlezen en taal/leesspelletjes in de kring, kunnen er groepsteksten worden
gemaakt.
Lezen en schrijven krijgen een plaats in de speelhoeken.
De kleuters die naar groep 3 gaan, gaan al wat gerichter aan de slag. Ze stempelen hun
naam, stempelen woorden na, maken een verzameling van woorden en/of letters die ze al
kunnen lezen. Aan het einde van de kleuterperiode zien de kinderen en laten ze zien wat ze
al kunnen.
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Tussendoelen beginnende geletterdheid
1. Boekoriëntatie
1.1. Kinderen begrijpen dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen.
1.2. Ze weten dat boeken worden gelezen van voor naar achter, bladzijden van boven naar
beneden en regels van links naar rechts.
1.3. Ze weten dat verhalen een opbouw hebben.
1.4. Ze kunnen aan de hand van de omslag van een boek de inhoud van het boek al enigszins
voorspellen.
1.5. Kinderen weten dat je vragen over een boek kunt stellen. Deze vragen helpen je om goed
naar het verhaal te luisteren en te letten op de illustraties.
2. Verhaalbegrip
2.1. Kinderen begrijpen de taal van voorleesboeken. Ze zijn in staat om conclusies te trekken
naar aanleiding van een voorgelezen verhaal. Halverwege kunnen ze voorspellingen doen
over het verdere verloop van het verhaal.
2.2. Kinderen weten dat de meeste verhalen zijn opgebouwd uit een situatieschets en een
episode. Een situatieschets geeft informatie over de hoofdpersonen, de plaats en tijd van
handeling. In een episode doet zich een bepaald probleem voor dat vervolgens wordt
opgelost.
2.3. Kinderen kunnen een voorgelezen verhaal naspelen terwijl de leerkracht vertelt.
2.4. Kinderen kunnen een voorgelezen verhaal navertellen, aanvankelijk met steun van
illustraties.
2.5. Kinderen kunnen een voorgelezen verhaal navertellen zonder gebruik te hoeven maken
van illustraties.
3. Functies van geschreven taal
3.1. Kinderen weten dat geschreven taalproducten zoals briefjes, brieven, boeken en
tijdschriften een communicatief doel hebben.
3.2. Kinderen weten dat symbolen zoals logo's en pictogrammen verwijzen naar
taalhandelingen.
3.3. Kinderen zijn zich bewust van het permanente karakter van geschreven taal.
3.4. Kinderen weten dat tekenen en tekens produceren mogelijkheden bieden tot
communicatie.
3.5. Kinderen weten wanneer er sprake is van de taalhandelingen 'lezen' en 'schrijven'. Ze
kennen het onderscheid tussen 'lezen' en 'schrijven'.
4. Relatie tussen gesproken en geschreven taal
4.1. Kinderen weten dat gesproken woorden kunnen worden vastgelegd, op papier en met
audio/visuele middelen.
4.2. Kinderen weten dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken.
4.3. Kinderen kunnen woorden als globale eenheden lezen en schrijven. Voorbeelden: de
eigen naam en namen van voor het kind belangrijke personen/dingen, logo's en merknamen.
5. Taalbewustzijn
5.1. Kinderen kunnen woorden in zinnen onderscheiden.
5.2. Kinderen kunnen onderscheid maken tussen de vorm en betekenis van woorden.
5.3. Kinderen kunnen woorden in klankgroepen verdelen zoals bij kin-der-wa-gen.
5.4. Kinderen kunnen reageren op en spelen met bepaalde klankpatronen in woorden; eerst
door eindrijm ("Pan rijmt op Jan") en later met behulp van beginrijm ("Kees en Kim beginnen
allebei met k").
5.5. Kinderen kunnen fonemen als de kleinste klankeenheden in woorden onderscheiden,
zoals bij p-e-n.
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6. Alfabetisch principe
6.1. Kinderen ontdekken dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat letters met die
klanken corresponderen en leggen de foneem-grafeemkoppeling.
6.2. Kinderen kunnen door de foneem-grafeemkoppeling woorden die ze nog niet eerder
hebben gezien, lezen en schrijven.
7. Functioneel 'schrijven' en 'lezen'
7.1. Kinderen schrijven functionele teksten, zoals lijstjes, briefjes, opschriften en verhaaltjes.
7.2. Kinderen lezen zelfstandig prentenboeken en eigen en andermans teksten.
8. Technisch lezen en schrijven, start
8.1. Kinderen kennen de meeste letters; ze kunnen de letters fonetisch benoemen.
8.2. Kinderen kunnen klankzuivere (km-,mk- en mkm-) woorden ontsleutelen zonder eerst de
afzonderlijke letters te verklanken.
8.3. Kinderen kunnen klankzuivere woorden schrijven.
9. Technisch lezen en schrijven, vervolg
9.1. Kinderen lezen en spellen klankzuivere woorden (van het type mmkm, mkmm en mmkmm).
9.2. Kinderen lezen korte woorden met afwijkende spellingpatronen en meerlettergrepige
woorden.
9.3. Kinderen maken gebruik van een breed scala van woordidentificatietechnieken.
9.4. Kinderen herkennen woorden steeds meer automatisch.
10. Begrijpend lezen en schrijven
10.1. Kinderen tonen belangstelling voor verhalende en informatieve teksten en boeken en zijn
ook gemotiveerd die zelfstandig te lezen.
10.2. Kinderen begrijpen eenvoudige verhalende en informatieve teksten.
10.3. Kinderen gebruiken geschreven taal als een communicatiemiddel.
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Voorbereidend lezen
Om het leesproces in groep 3 beter te laten verlopen, worden de kinderen in groep 1 en 2
voorbereid op het lezen. Dit bestaat uit zeven aspecten, de tussendoelen beginnende
geletterdheid.
Interactief voorlezen
• Boekoriëntatie (tussendoel 1): Door veel voor te lezen leren kinderen dat de tekst en
de illustraties in een boek samen het verhaal vertellen. Kinderen kunnen al enigszins
voorspellen waar het boek over gaat door naar de omslag van een boek te kijken. Ze
leren dat een boek van boven naar beneden, van links naar rechts en van voor naar
achteren gelezen wordt, dat een boek een titel heeft en dat iemand het boek
geschreven heeft.
• Verhaalbegrip (tussendoel 2): Door het begrijpend luisteren leren de kinderen de taal
te begrijpen en wordt hun woordenschat uitgebreid. Naar aanleiding van een
voorgelezen verhaal leren ze conclusies te trekken en voorspellingen te doen over het
vervolg. Kinderen leren dat een verhaal opgebouwd is uit een episode en een
situatieschets. Ze leren (evt. aan de hand van illustraties) een verhaal na te vertellen
en na te spelen.
Spelenderwijs worden de begrippen ‘kaft’, ‘titel’, ’rug’, ’voorkant’ en ‘achterkant’ aangeleerd.
Door tijdens het voorlezen terug te komen op de begrippen kunnen de kinderen deze
begrippen steeds beter hanteren. De groepsleider wijst af en toe mee terwijl hij/zij voorleest.
Voor jonge kleuters is het fijn wanneer zij tijdens het verhaal af en toe de mogelijkheid krijgen
om wat te zeggen, hun verbazing of hun verwondering te uiten. Het is belangrijk om dat er
interactiemogelijkheden geboden worden. Door samen over het verhaal te praten stimuleer
je de taalontwikkeling.
Verhalen bieden een mooie ingang om de woordenschat en het woordbegrip van een
leerling uit te breiden. De context van het verhaal is een belangrijke steun om de betekenis
van een moeilijk woord te onthouden.
Wanneer bij kleuters aandacht wordt besteed aan boekoriëntatie en verhaalbegrip is
herhaling erg belangrijk. Als kinderen een verhaal vaker voorgelezen krijgen, kunnen ze zich
steeds beter richten op de inhoud van de tekst. Ze merken hierdoor steeds nieuwe elementen
op in het verhaal en begrijpen hierdoor het verhaal beter.
Aandacht voor functies en structuur van geschreven taal
• Functies van geschreven taal (tussendoel 3): Kinderen leren een onderscheid te
maken tussen ‘lezen’ en ‘schrijven’. Ze leren dat geschreven taal, zoals briefjes,
boeken en tijdschriften een communicatief doel heeft. Ook weten ze dat symbolen en
pictogrammen verwijzen naar taalhandelingen.
• Relatie tussen gesproken en geschreven taal (tussendoel 4): Kinderen leren dat
gesproken woorden kunnen worden vastgelegd en andersom dat geschreven
woorden uitgesproken kunnen worden. Kinderen kunnen vaak bepaalde woorden al
‘lezen’ en ‘ schrijven’, voor hen belangrijke woorden zoals hun naam, namen van
belangrijke personen, logo’s etc.
De schrijfontwikkeling start in eerste instantie met het maken van tekeningen. Er wordt nog
geen onderscheid gemaakt in tekenen en schrijven. De volgende fase is dat tekeningen
vervangen worden door krabbels. Ze zijn nog niet herkenbaar, maar het geeft wel aan dat
een kind begrijpt dat er verschil zit tussen tekenen en schrijven. Vaak kan een kind wel
verwoorden wat hij/zij ‘geschreven’ heeft.
De fase daarop gaan kinderen beseffen dat de woorden worden weergegeven door reeksen
abstracte, in volgorde variërende tekens. Zij gaan dit natekenen, het gaat dan vaak om
betekenisvolle woorden, zoals de eigen naam. In de daaropvolgende fase krijgen ze inzicht in
de foneem-grafeemrelatie, maar houden ze nog geen rekening met de schrijfrichting. In de
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laatste fase bedenken de kinderen een eigen soort spelling. De klanken worden
weergegeven zoals ze worden gehoord. Dit wordt ook wel ‘invented spelling’ genoemd.
Wanneer kinderen via spontane , zelfbedachte spellingen woorden schrijven, laten ze zien
dat ze de relatie tussen grafemen en fonemen in woorden steeds beter doorzien.
Wanneer jonge kinderen woorden op hun eigen manier schrijven heeft dit geen slechte
gevolgen voor later. Het is juist belangrijk dat kinderen experimenteren met de foneemgrafeemkoppelingen. Bij kleuters gaat het altijd om de inhoud van het schrijfproduct en niet
om de vorm of de manier waarop het kind schrijft. De groepsleider zet alleen wanneer het
kind er om vraagt of wanneer de groepsleider zeker weet dat het kind er aan toe is de juist
schrijfwijze van het woord er bij. Het formele spellingsonderwijs begint immers in groep 3.
De groepsleider heeft wel een belangrijke taak in het uitlokken van spontane taalactiviteiten
bij kinderen, door bijvoorbeeld regelmatig zelf in de groep iets te schrijven.
Taalbewustzijn en het alfabetisch principe
• Taalbewustzijn (tussendoel 5): Kinderen kunnen woorden in zinnen onderscheiden,
woorden in lettergrepen verdelen, horen dat er lange en korte woorden zijn, spelen
met bepaalde klankpatronen zoals eind- en beginrijm. Een belangrijke voorbereiding
op het leren lezen is dat kinderen ontdekken dat woorden uit klanken bestaan,
oftewel het fonemisch bewustzijn ontwikkelen. Dit oefenen kinderen door veel met
rijmen, taalspelletjes en versjes bezig te zijn.
• Alfabetisch principe (tussendoel 6): Kinderen ontdekken dat woorden zijn opgebouwd
uit klanken. Ze ontdekken dat die klanken overeenstemmen met lettertekens. Ze
leggen de foneem-grafeemkoppeling.
Bij de jongste kleuters zal de aandacht vooral gericht zijn op de ontwikkeling van het
fonologisch bewustzijn en bij de oudere kleuters zal de aandacht vooral gericht zijn op de
ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn. Door de combinatie van auditief en visueel
aanbod wordt het inzicht van klankstructuur van woorden vergroot.
Het is niet zinvol om geïsoleerde klankoefeningen aan te bieden aan kleuters. Je fonemisch
bewustzijn kun je beter bevorderen door het op een speelse manier vanuit een
betekenisvolle, motiverende context aan te bieden.
Denk ook aan taalspel. Rijmspelletjes, klanksorteerspelletjes, letterkwartet, letterbingo en
raadspelletjes.
Daarnaast is het belangrijk om de auditieve analyse en auditieve synthese ook op een
speelse manier aan te bieden.
Functioneel lezen en schrijven
• Functioneel ‘lezen’ en ‘schrijven’ (tussendoel 7): Kinderen ‘lezen’ zelfstandig eigen en
andermans teksten en prentenboeken. Door bijvoorbeeld een verhaal of tekst na te
vertellen en verhalen te reconstrueren op basis van voorspellen, onderwerp van de
tekst vinden en verbanden leggen.
Wanneer kleuters gestimuleerd worden om te gaan schrijven zijn er drie belangrijke
zaken; 1 het schrijfonderwerp moet zinvol zijn, 2 het moet een doel hebben en 3 het
moet aan iemand gericht zijn. Het nut van schrijven wordt voor kinderen op deze
manier duidelijk, waardoor de intrinsieke motivatie toe zal nemen.

Mijn eigen visie:
“De ontwikkeling van fonemisch bewustzijn is slechts een onderdeel van voorbereidend
lezen.
Alle aspecten van voorbereidend lezen dienen in de kleuterperiode aan bod te komen. Zie
hoofdstuk fonemisch bewustzijn.”
Wanneer jonge kinderen leren lezen zal er nog niet meteen sprake zijn van directe
woordherkenning, maar van indirecte woordherkenning. Wanneer kinderen een woord niet
direct herkennen, zullen ze via een andere weg erachter moeten komen om welk woord het
gaat. Het decoderen van woorden die nog niet direct herkend worden, wordt ook wel
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aangeduid als self-teaching oftewel spellend lezen.
Visuele analyse
De eerste stap is het begrijpen dat een woord is opgebouwd uit stukken, het totale
letterpatroon dat het woord vormt, oftewel de grafemen. Er moet herkend worden dat een
combinatie, zoals de oe, gezien wordt als één grafeem. Daarnaast moeten kinderen de
leesrichting kennen en kunnen toepassen. Ze moeten begrijpen dat bij het woord 'bal' de b de
eerste letter is en de l de laatste.
Visuele discriminatie
Kinderen zien en herkennen dat er kenmerken aanwezig zijn bij de verschillende grafemen.
Een rechte verticale lijn onderscheid de p van de b en d, de oriëntatie van de lijn
onderscheidt de d van de b.
Auditieve discriminatie
Kinderen horen en herkennen dat de verschillende grafemen een eigen klank hebben, de
zogenoemde fonemen.
Klank-tekenkoppeling
Bij deze stap gaat het er om dat kinderen de juiste foneem aan de waargenomen grafeem
kunnen koppelen. Oftewel de foneem-grafeemkoppeling. In Nederland kennen wij 36
verschillende foneem-grafeemkoppelingen.
Auditieve synthese
De kwaliteit van een foneem is niet altijd hetzelfde, maar wordt sterk bepaald door de
omringende fonemen. Het is de opdracht voor de luisteraar om in alle woorden hetzelfde
foneem te herkennen. Wanneer een kind de klankenstroom /b/a/l/ hoort en dit kan koppelen
en het woord bal hierin hoort is er sprake van auditieve synthese.
Temporele ordewaarneming
Bij de auditieve synthese komt de temporele ordewaarneming om de hoek kijken. Kinderen
moeten de volgorde van de klankenstroom juist kunnen bepalen om het desbetreffende
woord te kunnen horen. De volgorde van de klanken onderscheidt het woord bal van lab.
Visuele synthese
Visuele synthese is de vaardigheid om de opgedane kennis van de foneem-grafeemkoppeling
te kunnen benutten en toe te kunnen passen. Beginnend met klankzuivere woorden.
Aanvankelijk spellen: auditieve analyse
Bij auditieve analyse moet een kind kunnen horen en kunnen vaststellen uit welke fonemen
een woord is opgebouwd. Door vervolgens deze afzonderlijke fonemen te koppelen aan de
grafemen is het mogelijk om een woord te schrijven.
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Stimulerende omgeving
De schoolomgeving is sterk bepalend voor de manier waarop kinderen met taal bezig willen
en kunnen zijn. Het is de taak van de groepsleider om de omgeving zo in te richten dat de
kinderen uitgedaagd worden en om zo hun intrinsieke motivatie aan te wakkeren.
Je kunt bijvoorbeeld zorgen voor:
verschillend leesmateriaal
Het is belangrijk dat er in de groep een ruim aanbod is van lees- en schrijfmaterialen die
aantrekkelijk zijn voor kinderen. Dit betekent bijvoorbeeld veel, maar ook verschillende
boeken in de groep. Denk hierbij niet alleen aan prentenboeken, maar ook aan
informatieboeken, voorleesboeken, folders, rijmbundels etc. Door kinderen in aanraking te
laten komen met zowel prentenboek (fictief) als met informatieve boeken (non-fictief) zorgt
ervoor dat kinderen de verzonnen verhalen (prentenboek) kunnen gaan koppelen aan de
realiteit (informatieboeken). Juist deze koppeling zorgt er voor een betekenisvolle context,
waardoor kinderen weer hun woordenschat en hun kennis op de wereld vergroten.|
een lees- schrijfhoek
De leerlingen kunnen hier zelfstandig aan de slag met geletterde activiteiten. Je vindt hier
leesboeken, een lekkere lees/zithoek, een cd-speler met koptelefoon waar ze kunnen
luisteren naar luisterverhalen en zelf verhalen kunnen inspreken en beluisteren en ook
verschillende schrijfmaterialen. Stiften, potloden, magneet- en stempelletters en een
computer.
Toegankelijkheid
De materialen liggen zo veel mogelijk op ooghoogte en de kasten zijn aangepast aan de
lengte van de kinderen. De leerlingen hebben een naamkaartje voorzien van een pictogram,
waardoor ze elkaar naam kunnen 'lezen'.
Kinderen laten eigengemaakte (schrijf)werk aan elkaar zien.
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Fonemisch bewustzijn
Wat is fonemisch bewustzijn?
Gesproken taal is opgebouwd uit afzonderlijke woorden. Deze woorden bestaan weer uit
lettergrepen, die weer bestaan uit de kleinste klankeenheden; fonemen.
Fonemen zijn de kleinste, betekenis onderscheidende eenheden van de gesproken taal, de
basisbouwstenen van spreken en schrijven.
Fonemisch bewustzijn is begrijpen dat gesproken taal uit fonemen (klanken) bestaan.
Fonologisch bewustzijn stelt kinderen is staat te reflecteren op gesproken taal (los van de
inhoud van die gesproken taal). Kinderen met een goed ontwikkeld fonologisch bewustzijn
weten dat woorden uit lettergrepen bestaan, kunnen rijmen, met dezelfde klanken kunnen
beginnen en eindigen en uit klanken bestaan die gebruikt kunnen worden om nieuwe worden
te vormen.
Fonemisch bewustzijn is een gevorderde fase van het fonologisch bewustzijn.
Taken die met fonemisch bewustzijn te maken hebben zijn niet eenvoudig voor kinderen.
Onderzoek laat zien dat het onderscheiden van fonemen binnen een woord vrijwel nooit
spontaan worden geleerd, maar om gericht onderwijs vraagt.

Waarom is fonemisch bewustzijn belangrijk?
Om te kunnen leren lezen en spellen is het belangrijk dat kinderen leren dat woorden uit
fonemen bestaan. Fonemisch bewustzijn vormt de basis bij het begrijpen en gebruiken van
het alfabetisch principe bij het leren lezen.
Wanneer een kind tijdens het lezen een goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn heeft, begrijpt
hij dat een woord bestaat uit klanken (fonemen). Ontbreekt het fonemisch bewustzijn bij een
kind dat aan het lezen is dan betekent dit dat een kind op basis van zijn geheugen woorden
moet lezen.

“Wanneer kinderen eind groep 3 niet goed kunnen lezen, betekent dit dat ze niet de
vaardigheid hebben ontwikkeld om fonemen correct en vlot te onderscheiden en te
herkennen. “
Learning to Read and Write: Developmentally Appropriate Practices for Young
Childeren (1998) – een ‘position statement’ van de Internationale Reading Association
(IRA) en de National Association for the Education of Young Childeren (NAEYC) wordt
gesteld, dat er in de omvang toenemend bewijs is dat het stimuleren van fonemisch
bewustzijn in de kleutergroepen (en in het eerste leerjaar) de leesresultaten versterken.
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Voorbereiding op het fonemisch bewustzijn
•
•
•
•
•

•

Luisteren: kinderen leren door middel van oefeningen aandachtig en analyserend te
luisteren.
Bewustzijn van zinnen en woorden: kinderen leren grotere eenheden (woorden en
zinnen) van klanken te herkennen en te onderscheiden.
Woorden: kinderen herkennen lange en korte woorden, samengestelde woorden en
weten dat meerdere woorden een zin vormen.
Zinnen: kinderen weten dat een zin bestaat uit woorden en dat het aantal woorden in
een zin maakt of het een lange of korte zin is. Daarbij kunnen ze foute en goede
zinnen herkennen, een zin langer maken en zelf een zin bedenken.
Bewustzijn van lettergrepen: kinderen leren dat woorden uit lettergrepen bestaan. Ze
leren woorden te verdelen in lettergrepen en lettergrepen samen te voegen tot
woorden. Uiteindelijk leren kinderen zelf woorden te bedenken van twee of drie
lettergrepen.
Rijmen: kinderen leren te letten op de klanken in woorden. Ze leren woorden die op
elkaar rijmen te herkennen, rijmwoorden te voorspellen in een gedicht of lied en zelf
rijmwoorden te verzinnen. Uiteindelijk leren ze zelf een rijmregel te verzinnen.

Het fonemisch bewustzijn
•
•
•
•
•

Sorteren van woorden op beginklank: kinderen leren woorden te herkennen met een
bepaalde beginklank. Ze leren de beginklank te benoemen en uiteindelijk zelf een
woord erbij te verzinnen.
Synthetiseren van klanken tot een woord: kinderen leren losse klanken (fonemen)
samen te voegen tot een woord. (met een opbouw in moeilijkheidsgraad /b/-/al/,
/ba/-/l/, /b/-/a/-/l/
Isoleren van klanken in een woord: kinderen leren een klank in een woord te
herkennen en te onderscheiden. (begin, midden, eind)
Een klank in een woord toevoegen, weglaten of vervangen: kinderen leren klanken in
woorden te manipuleren. Ze voegen een nieuw begin- of eindklank aan een woord
toe, laten de klank weg of vervangen een klank.
Analyseren van klanken in een woord: kinderen leren een woord te hakken in losse
klanken. Dit is de moeilijkste vaardigheid van het fonemisch bewustzijn.
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Uitvoering van het onderzoek

Praktijk

De pieten hebben in de postkamer (wisselhoek) de sorteerzakken gevonden. Het chocolaatje
voor in de schoen is gesorteerd op de beginletter/klank van het kind.
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Elke maandag ga ik met de kinderen naar de schoolBiEB. Alle kinderen mogen hier één boek
uitkiezen. De boeken brengen we vervolgens samen naar de middenbouw en elke dinsdag
lezen de kinderen uit de middenbouw de kinderen uit de onderbouw voor.
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De kinderen krijgen de ruimte om in de grote
kring of in een kleine kring voor te lezen,
wanneer zij dit willen.
Bij elk thema zorg ik voor verschillende
thematische boeken. Van prentenboeken tot
informatieve boeken. We vragen deze aan in de
bibliotheek, ik schaf er altijd een aantal zelf aan
of ik haal ze zelf bij de bibliotheek.
Deze boeken liggen dan in een boekenbank en
staan altijd in de kring. Kinderen kunnen zo
zelfstandig boeken pakken en ik lees ook uit
deze boeken voor.
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Binnen de verschillende thema’s ontstaan verschillende thema-activiteiten. Ook activiteiten
waarbij het lezen en schrijven een onderdeel vormt. Zo hadden we tijdens de kerst een
postsorteerkamer in de wisselhoek. In deze hoek werden kerstkaarten gesorteerd, maar
hierdoor kwam ook de wens om zelf kerstkaarten te maken. De kerstkaarten hebben we aan
het einde van het thema allemaal opgestuurd.
Tijdens het thema ruimte kwam een kind uit de groep op het idee om André Kuipers een brief
te schrijven met de vraag of hij een keer bij ons op bezoek zou willen komen. De ideeën van
de kinderen neem ik serieus, ook al had ik de kans al klein geschat dat hij ook echt op school
zou komen (maar wie weet een briefje terug?). Samen met de hele groep hebben we een
mooie brief opgesteld, deze hebben de kinderen uitgetypt en ontzettend mooi versierd.
André Kuipers kwam in theater aan de parade en de brief hebben we persoonlijk namens de
kinderen aan hem overhandigd. Helaas hebben we niks terug mogen ontvangen.
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Ik heb gekeken naar wat we binnen de onderbouw nu al doen aan de verschillende
tussendoelen. Ik heb dit voor mijn eigen praktijk gekeken, maar ik ben ook in gesprek gegaan
met mijn onderbouwcollega’s. Elke week is anders, vandaar dat ik steeds een gemiddelde
heb genomen.
Tussendoel
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Boekoriëntatie

3 tot 4 keer per week voorlezen
van een prentenboek.
Ik bespreek dan de titel,
schrijver, kaft etc.
1 keer per week lees ik het boek
andersom voor, zodat kinderen
de prenten kunnen zien en ik de
woorden van links naar rechts,
boven naar beneden kan
aanwijzen.
Ik herhaal de boeken vrijwel
nooit.
Elke week leest de middenbouw
voor.

verhaalbegrip

We bespreken 3 van de 4 keer
dat ik voorlees het boek. Dit kan
vooraf, achteraf of tijdens het
lezen zijn. De ene keer stel ik
vragen over het boek
(begrijpend luisteren) en de
andere keer laat ik ze het boek
voorspellen of mogen ze zelf
vertellen wat ze van het boek
vonden.

3 tot 4 keer per week
voorlezen van een
prentenboek.
Ze bespreken dan ook de
titel, schrijver, kaft etc.
Af en toe lezen ze het boek
andersom voor, zodat
kinderen de prenten kunnen
zien en zij de woorden van
links naar rechts, boven naar
beneden kan aanwijzen.
Geen herhaling van de
boeken

Ze bespreken tijdens of
achteraf het boek. Af en toe
laten ze het boek voorspellen
door de kinderen.
Bij vrijwel elk thema wordt de
verhalentafel ingericht.

Bij vrijwel elk thema richt ik
samen met de kinderen de
verhalenkoffer/televisie in.
Functies van geschreven
taal en Relatie tussen
gesproken en geschreven
taal

Begin van het thema maak ik
een woordweb met de kinderen.
Alle kinderen hebben een eigen
symbooltje, op de kalender zien
ze de functie en relatie van
gesproken en geschreven taal,

Taalbewustzijn en
alfabetisch principe

Dit zit verweven door de dag. ±
2 keer per dag doen we
analyseer en synthetiseer
spelletjes, begin- eindklank
spelletjes. En maar heel af en
toe rijmen, dit is vooral bij het
thema sinterklaas en kerst.

Zit verweven door de dag. ±
3 keer per dag doen ze
analyseer en synthetiseer
spelletjes, begin- eindklank
spelletjes of lang – kort
woord.

Functioneel ‘schrijven’ en
‘lezen’

Kinderen maken bv
menukaarten, lezen boeken voor
in de grote of in een kleine kring,
maken zelf een boek, stempelen
of typen iets bij eigen gemaakt

Kinderen maken bv
boodschappenbriefjes,
stempelen of typen iets bij
eigen gemaakt werk.
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werk.

Verder zijn alle materialen die de kinderen nodig zouden kunnen hebben toegankelijk voor
ze. Dit is alle onderbouwgroepen het geval.
De boekenbak staat in het midden van de kring en de stempeldozen, toetsenborden,
magnetische letters etc. staan in een kast op oog- en grijphoogte van de kinderen.
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Conclusie

Onderzoeksvraag:
Wat houdt de daadwerkelijke voorbereiding op het leren lezen bij jonge kinderen in, waar
doen wij nog te weinig aan en zouden we met een kleine aanpassing passend bij onze
kindgerichte manier van werken kunnen doen, waardoor kinderen minder druk en meer
plezier ervaren?

Het leven van een kleuter bestaat uit het verwonderen en ontdekken van de wereld. Ze zijn
de hele dag in de weer met het imiteren van de wereld, waar taal een groot onderdeel van
uit maakt.
Zoals uit de theorie naar voren komt verloopt de taalontwikkeling van kinderen altijd volgens
dezelfde fasen. Alleen verlopen deze fases bij kinderen niet in hetzelfde tempo. Op
Jenaplanschool Antonius abt werken we met driejarigen stamgroepen. Dit betekent dat in
een onderbouwgroep vierjarigen, vijfjarigen, zesjarigen en af en toe zelfs zevenjarigen zitten.
Veel verschillende tempo’s en niveaus. Het is dus erg belangrijk om ieder kind als individu te
zien en zo ook te kijken naar hun taalontwikkeling. Ieder mens is immers uniek.
Onze taak als groepsleiders om de niet leesrijpe kleuter voor te bereiden op het leren lezen
en de kleuter die wel leesrijp is verder uit te dagen in zijn/haar taalontwikkeling. Dit op een
kindgerichte manier, zodat het voor de kinderen betekenisvol is.
De schrijf-leesproef van Ewald Vervaet is een mooi en handig meetinstrument om te kijken of
een kleuter leesrijp is of niet. Het kost niet veel tijd en bij kinderen waarover je twijfelt heb je
snel een grof beeld geschetst met de proef.
Uit de theorie blijkt, zoals wij al dachten, dat het belangrijk is dat je op een kindgerichte
manier met het lees/schrijfproces bezig bent. Wanneer je kinderen gaat ‘pushen’ tot het leren
van letters terwijl het kind hier nog niet klaar voor is, werk je dyslexie in de hand. Je hersenen
worden gedwongen tot het maken van verbindingen, waardoor de kans groot is dat je
hersenen de verkeerde verbindingen maken. Dit betekent dus veel spelletjes doen, voorlezen,
gezamenlijke teksten maken om de beginnende geletterdheid te stimuleren.
Kinderen mogen experimenteren met de foneem-grafeemkoppeling. Pas wanneer het kind er
om vraagt of jij als groepsleider zeker weet dat het kind er aan toe is kun je de juiste
schrijfwijze met het kind bespreken.
Geïsoleerde klankoefeningen doen om het fonemisch bewustzijn te stimuleren heeft dan ook
totaal geen zin. Je kunt het beter op een speelse manier vanuit een betekenisvolle,
motiverende context aanbieden.
Uit de onderzoeksresultaten vanuit onze praktijk zijn een aantal conclusies te trekken. In de
onderbouw doen we al een heleboel om het taalonderwijs bij onze kleuters te stimuleren.
We lezen gemiddeld 3 tot 4 keer in de week een prentenboek, bespreken prentenboeken
met de kinderen, we zorgen voor verschillende soorten boeken in de groep, we sluiten aan bij
het spel van kinderen met taalactiviteiten; zoals het schrijven van een brief naar Sinterklaas
en we doen regelmatig in de kring analyseer, synthetiseer en rijmspelletjes.
Toch blijven er een aantal problemen ontstaan. Als onderbouw blijven we onzeker of we
genoeg doen, of wat we doen goed genoeg is, wat we precies moeten doen en hierdoor
ontstaat de wisselwerking dat er druk ontstaat vanuit ouders en vanuit de groepsleiders in de
middenbouw op ons leesonderwijs.
Op dit moment werken we al heel kindgericht in de onderbouw. Ook als het gaat om het
lees/schrijfproces. Nu is alleen het probleem dat je niet goed kunt vastleggen of kunt laten
zien wat we doen om de beginnende geletterdheid bij kleuters te stimuleren. Per thema en
per kind is dit namelijk iedere keer anders. Dit is erg mooi en ook een kracht wat we doen.
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Maar hierdoor is het soms te wisselend. Het ene moment doe je meer dan het andere
moment en bij het ene kind ben je er nu meer mee bezig dan bij het andere kind.
Hier zouden we dan nog stappen in kunnen behalen. De beginnende geletterdheid zouden
we meer kunnen stimuleren en dan nog steeds op een kindgerichte manier.
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Verdieping

Schrijfonderwijs in de onderbouw
Als verdieping en verbreding van het lees/ schrijfonderwijs in de onderbouw zou ik het
schrijfonderwijs in de onderbouw verder willen onderzoeken.
Het zal dan met name gaan over de motorische ontwikkeling bij kleuters.
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Actieplan/aanbevelingen
•

•
•

•

•

•

Het introduceren van een luisterhoek in de groep. Die gericht is om de intrinsieke
motivatie bij de kleuters te stimuleren. Daarom een hoek met een lekkere poef,
verschillende boeken, luistercd’s, recorder waar ze eigen verhalen mee kunnen
opnemen en afluisteren, stempel- en magneetdozen, potloden, stiften en een
computer.
Kinderen kunnen op deze manier zelf voor deze activiteit tijdens het plannen kiezen.
Iedereen kan hier op zijn eigen niveau werken. De jongere kleuter zal hier ontdekkend
bezig kunnen zijn, krabbeltjes maken, prenten in boeken bekijken, zinnen inspreken
etc. en de oudere kleuter zou hier al gerichter aan de slag kunnen. Eigen teksten
inspreken en ontwerpen, woorden stempelen of typen en dit passend bij hun
belevingswereld.
Een kleine aanpassing, maar om de druk weg te nemen bij kinderen vanuit thuis, zou
het kopje op het portret van lees/schrijfactiviteiten aangepast moeten worden in
beginnende geletterdheid. Zie bijlage 1. Portret
Begin van het schooljaar een informatieavond geven aan ouders van
onderbouwkinderen. Ik zou graag aan ouders mijn bevindingen willen presenteren.
Willen vertellen hoe de leesontwikkeling van kleuters in elkaar zit. Dat iedere kleuter
op zijn eigen niveau ontwikkelt, het belang van kindgericht werken en wat het met
kinderen doet als je de leesontwikkelingen gaat ‘pushen’.
Wat ik gemerkt heb ik namelijk dat sommige ouders geen idee hebben wat wij in de
onderbouw doen, hoe wij het doen en waarom wij het zo doen.
De informatieavond zal als hoofddoel hebben om de druk weg te halen bij kleuters
om vanuit thuis te moeten presteren in het lees/schrijfonderwijs.
Om kinderen te motiveren bezig te zijn met beginnende geletterdheid zouden we
klassikaal, 2 keer per thema, een groepstekst kunnen schrijven. Hiermee raak je
meerdere facetten. Naast dat je bij een groepstekst dicht bij de belevingswereld van
kinderen kunt blijven (wat een kindgerichte manier van werken is en voor kinderen
stimulerend en uitdagend werkt), bereid je de kinderen ook al voor op de
middenbouw waar er veel verhalen worden geschreven. En daarnaast met
tekstschrijven heel veel tussendoelen van beginnende geletterdheid.
Kinderen leren dat je van links naar rechts, van boven naar beneden en van voor naar
achteren werkt (stukje boekoriëntatie). Kinderen leren dat een verhaal is opgebouwd
uit episodes (stukje verhaalbegrip). Kinderen leren hierdoor dat er onderscheid is
tussen lezen en schrijven (stukje functie geschreven taal). Kinderen leren dat
gesproken woorden kunnen worden vastgelegd en andersom dat geschreven
woorden uitgesproken kunnen worden (stukje relatie gesproken en geschreven taal).
Aan de hand van de je groepstekst kun je veel verschillende auditieve en visuele
oefeningen doen, zoals bijvoorbeeld langste-kortste woord/zin, wanneer je woorden
schrijft deze analyseren of kinderen laten analyseren, ze een bepaalde letter in de
tekst laten arceren et cetera (stukje taalbewustzijn). En als laatste leren kinderen dat
woorden zijn opgebouwd uit klanken (stukje alfabetisch principe). Zie bijlage 2.
groepstekst
Als groepsleider observeer je de kinderen in de groep en weet je van 90% van de
kinderen wie leesrijp zijn en wie dit nog niet zijn. Soms komt het voor dat je bij een
kind twijfelt. De schrijf-leesproef van E. Vervaet is dat een mooi instrument om bij
deze kinderen te kijken of ze wel of niet leesrijp zijn. Wanneer je bij een kind twijfelt
zou ik deze proef aanbevelen. Het kost maar weinig tijd om het te doen en je kunt het
eventueel vaker doen. Zie bijlage 3. Schrijf-leesproef
Kleuters die leesrijp zijn en duidelijk aangeven meer en verder te willen, zouden een
eigen openwerkboek kunnen krijgen. Hier kunnen zij nieuwe woorden/letters/teksten
in stempelen.
Het mooie van zo’n werkboek is dat het bestaat uit open vakken. Zo kunnen kinderen
bezig zijn met eigen letters, woorden, zinnen en tekeningen, die passen bij waar het
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•

kind mee bezig is/ wat leeft bij het kind. Op deze manier is het betekenisvol en
kindgericht.
Het ligt klaar en kinderen kunnen hier zelfstandig aan werken als ze het eenmaal
geleerd hebben. Het is niet verplicht, maar echt gericht op kinderen die al wat meer
willen.
Het is een open boek en de kinderen kunnen zelfstandig kiezen waar ze mee aan de
slag willen gaan. Willen ze een zin of tekst pakken ze het ene blad, maar willen ze
alleen een woord dan kunnen ze het andere blad pakken. Naast het boek hebben de
kinderen een letterdoosje met de letters die ze kennen er in. Ze kunnen met de letters
in het doosje experimenteren en nieuwe woorden maken.
Het zal eerst met twee kinderen uitgeprobeerd worden, zodat ik kan reflecteren op
hoe het gaat; wat werkt goed en wat moet aangepast worden? Als het eenmaal goed
loopt kan dat kind een ander kind die het ook zou willen er uitleg/instructie over
geven. De bladen worden 1 voor 1 aangeboden, zodat de kinderen ze goed leren
kennen. Zie bijlage 4. Stempelboek
Blad 1: stempelboek van; voorkant van het boek
Blad 2: deze letters ken ik al; kleuren welke letters je kent
Blad 3 t/m 5: mijn letterboek; register voor achter in het boek met de letters die ze
kennen links met een tekening van een woord die met deze letter begint rechts. Vb. r
– raket
Blad 6: mijn tekening met tekst; kiezen de kinderen wanneer ze een uitgebreide
tekening met een zin of tekst willen maken. Uit deze tekst zou je een woord/letter
kunnen kiezen waar je op doorgaat met het kind.
Blad 7: het woord 1 keer groot, 5 keer klein en een tekening; dit blad kiezen ze
wanneer ze alleen met een woord bezig willen zijn.
Blad 8: nieuwe woorden; de nieuw geleerde letter zetten ze in het vierkantje. Samen
met hun letterdoos maken ze nieuwe woorden met deze letter.
Blad 9: stempelen, tekenen en knippen; de kinderen leren dat letters elkaar nodig
hebben zodat er een woord kan ontstaan. Zonder de andere letters is een letter maar
een letter. De kinderen stempelen het woord en tekenen vervolgens daaronder een
tekening. Met een schaar knippen ze van boven naar beneden de letters los van
elkaar, waardoor de tekening ook in stukjes geknipt wordt.
Kijken naar de tussendoelen van beginnende geletterdheid en het fonemisch
bewustzijn en deze zichtbaar maken binnen HOREB.
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Evaluatieonderzoek
Het lees en schrijfonderwijs vond ik langere tijd al een interessant onderwerp. Helemaal nadat ik in de
middenbouw terecht kwam en toen dacht dat het echt anders zou kunnen in de middenbouw. Dat dit
ook in de middenbouw meer kindgericht kon zijn. Eenmaal terug in de onderbouw besefte ik dat het
ook in de onderbouw een terugkerend discussiepunt is.
Ik wist het één en ander over het lezen en schrijven in de onderbouw, maar merkte dat ik er niet
genoeg van wist om stevig in mijn schoenen te staan en mijn visie duidelijk te laten horen.
Dit lukt mij beter nu ik pas echt goed begrijp wat er verwacht wordt (de doelen) van de kinderen in de
onderbouw. De grote lijnen kende ik, maar ik begrijp nu veel beter de structuur.
Om een simpel voorbeeld te geven; door kinderen een tekening te laten maken, het woord er onder te
stempelen en het vervolgens in losse stukken te knippen, gaan kinderen in zien dat letters elkaar
nodig hebben om tot een woord te komen. Of dat een letter zoals de oe, in principe niet de o en de e
is, maar echt een eigen letter is.
Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd mijn onderbouwcollega’s mee te nemen in mijn onderzoek. Ze af
en toe tijdens een clusterkwartiertje op de hoogte proberen te houden van mijn vorderingen. Het was
erg fijn om te weten dat ze het erg interessant vonden, doorvroegen over het onderwerp en ik ze
dingen kon vertellen die ze ophelderend vonden.
Ze zijn dan ook erg enthousiast over een aantal aanbevelingen die ik gedaan heb en ze willen graag
dat ik de aanbevelingen verder door ga pakken. Dit ben ik dan ook zeker van plan.
Met een aantal aanbevelingen, zoals het portret en het stempelboek ben ik al mee aan de slag
gegaan en heb ik al uitgewerkt.
Helaas heb ik het stempelboek nog niet goed uit kunnen proberen. Daarom is dit onderzoek voor mij
nog niet afgelopen en is mijn doelstelling nog niet bereikt.
Ik ben zeker enthousiast en ga daarom ook vol goede moed en steun van mijn collega’s het nog
verder uitwerken. Ik ga nu eerst verder met het stempelboek en wanneer dat volledig naar
tevredenheid werkt ga ik verder met de groepsteksten. En wie weet kan ik volgend schooljaar een
motiverende en uitdagende luisterhoek creëren.

Sofie Damsteeg

”Kijk dat is mijn letter!”

32

Literatuur
Goorhuis-Brouwer, S. Mogen peuters nog peuteren en kleuters nog kleuteren? De wereld van
het jonge kind, januari 2006
Hovinga, D. In mijn naam zitten twee rondjes. Een onderzoek naar de leesontwikkeling van
jonge kinderen, NBLC Uitgeverij, 1999
Loeve, D. Van beginnende geletterdheid tot lezen, Delubas, 2014
Struiksma, A.J.C., Leij, van der A., Vieijra, J.P.M., Diagnostiek van technisch lezen en
aanvankelijk spellen, Amsterdam 2012, VU Uitgeverij
Vervaet, E. Naar school. Psychologie van 3 tot 8, Kosmos uitgevers, 2010
Vervaet, E. Kleuters moet je niet leren lezen, JM april 2008
http://www.marilse-eerkens.nl/kleuters-moeten-je-niet-leren-lezen-interview-ewald-vervaet/
Wentink, H., Verhoeven, L., Druenen, van M., Protocol Leesproblemen en Dyslexie.
Expertisecentrum Nederlands, 2011
Wiltink, H., Huijbregts, S., Förrer, M. Fonemisch bewustzijn. Werkmap voor leerkrachten van
groep 1 en 2 van de basisschool, CPS onderwijsontwikkeling en advies, mei 2007

Sofie Damsteeg

”Kijk dat is mijn letter!”

33

Bijlage
Bijlage 1. Portret
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Bijlage 2. groepstekst
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Bijlage 3. Schrijf-Leesproef
Bijlage 3.1 Schrijf-leesproef leeg
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Bijlage 3.2 Schrijf-leesproef leesrijp
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Bijlage 3.3 Schrijf-leesproef niet leesrijp

Sofie Damsteeg

”Kijk dat is mijn letter!”

41

Sofie Damsteeg

”Kijk dat is mijn letter!”

42

Bijlage 4. Stempelboek

woordenboek van:
_______________

Sofie Damsteeg

”Kijk dat is mijn letter!”

43

deze letters ken ik al
a

b
f

k

c
g

l
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t
y

ee

ie
ui

s

w
aa

j
o

r

v

uu

i
n

q

z

e

h
m

p
u

d

ei
ou
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mijn letterboek:
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mijn letterboek:
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mijn letterboek:
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Mijn tekening met tekst
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een tekening van het woord

het woord 1 keer groot

het woord 5 keer klein

nieuwe woorden

Stempel hier het woord:

Teken hier het woord:
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