
Lezen in 
het  
primair 
onderwijs

LEZEN IN BEELD
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BLIJF VOORLEZEN
Niet alleen in de onderbouw, maar 
ook in de bovenbouw loont het 
om voor te lezen. Basisscholieren 
vergroten hun boekkennis dankzij 
leerkrachten die voorlezen in de klas.

Lezen in het primair onderwijs
BOUW EEN LEESROUTINE OP
Gewoontevorming kan leiden tot 
nieuw gedrag. Reserveer daarom 
iedere dag 30 minuten (voor)
leestijd, bijvoorbeeld aan het begin 
van de dag of na de lunchpauze. 

BEGELEID VRIJ LEZEN
Vrij lezen stimuleert de 
leesvaardigheid. Bij kinderen die 
niet van lezen houden, kan vrij lezen 
echter ook demotiveren. Voor deze 
kinderen is begeleiding bij vrij lezen 
onmisbaar, bijvoorbeeld door te 
helpen bij de boekkeuze.

6.

1.

2.

EFFECTIEF LEESONDERWIJS
Leesmotivatie en leesvaardigheid 
versterken elkaar wederzijds (al lijkt voor 
leesmotivatie wel eerst een minimaal 
niveau van leesvaardigheid nodig). 
E�ectief leesonderwijs zet in op 
beide aspecten.

PRATEN OVER BOEKEN
Samen praten over boeken of teksten 
kan kinderen helpen om tot een dieper 
begrip van deze teksten te komen. 
Praten over boeken stimuleert daarnaast 
ook de literaire competentie.

3.

5.

4.

7.

8.

(CREATIEF) SCHRIJVEN
Het schrijven van zowel informatieve als verhalende
teksten stimuleert het leesbegrip, met name bij 
zwakke lezers. Creatief schrijven zorgt daarnaast voor 
meer betrokkenheid bij het lezen. Andersom leidt 
(voor)lezen ook tot beter schrijven.

DE SCHRIJVER ALS 
LEESBEVORDERAAR
Schrijversbezoeken in de klas vergroten 
het leesplezier van leerlingen. Schrijvers 
zijn – naast leerkrachten zelf – belangrijke 
rolmodellen: zij maken leerlingen 
nieuwsgierig naar nieuwe boeken en 
prikkelen hen om meer te lezen.

STIMULEER HET LEZEN THUIS
Ouders zijn van groot belang in de leesopvoeding. Stimuleer het (voor)
lezen thuis, bijvoorbeeld door kinderen boeken mee naar huis te geven. 
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De Bibliotheek op school stimuleert kinderen en jongeren om 
meer te lezen. De bibliotheek helpt op basisscholen om dit doel 
te bereiken. Op al ruim de helft van de Nederlandse basisscholen 
ondersteunt de bibliotheek met deskundige leesconsulenten, 
met inspirerende (digitale) boeken, een goede (digitale)  
leesomgeving en dagelijks aandacht voor leesplezier. Kijk voor 
meer informatie op debibliotheekopschool.nl of neem contact 
op via info@debibliotheekopschool.nl.
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