
 

 

Leesonderwijs op de Johannesschool 

Op de Johannesschool wordt al sinds 2021 gewerkt aan het nóg sterker maken van 

het leesonderwijs. Want goed leren lezen op school, is het grootste cadeau dat je 

een kind kunt geven, het is als het ware een ticket naar de toekomst. Alles wat je 

later leert, naar welke middelbare school je ook gaat en wat je later ook wil worden: 

alles leunt op het goed kunnen lezen. 

Even voorstellen 

Ik ben Marita Eskes en mag de school al twee jaar 

begeleiden bij alles rondom het leesonderwijs. Als 

ouder kennen jullie mij waarschijnlijk niet, maar ik vind 

het erg leuk om jullie middels de nieuwsbrief iets te 

mogen vertellen over de mooie dingen die er op het 

gebied van leesonderwijs allemaal gebeuren op de 

Johannesschool! Ik heb zelf jaren als leerkracht 

lesgegeven in het basisonderwijs en gewerkt als 

remedial teacher. Na mijn vervolgstudie heb ik meer 

geleerd over hoe leren tot stand komt, en hoe we 

leerlingen goed leren lezen. Inmiddels begeleid ik nu 

zo’n 7 jaar scholen door heel Nederland bij het 

effectief lesgeven én leesonderwijs. Ik schreef er een boek over: Technisch lezen in 

een doorlopende lijn en het tweede boek, over begrijpend lezen, is onderweg.   

Belangrijk voor mij is: wat weten we uit de wetenschap over hoe leren op school, en 

lezen, het beste kan worden aangepakt? Alle leerlingen verdienen namelijk een 

goede aanpak én verdienen het om een goede lezer te worden. Dan is het 

belangrijk om te weten hoe je dat op school effectief kan organiseren! Het is heel 

waardevol om samen met scholen te bouwen aan ‘nóg een beetje beter’ en zo 

samen vanuit onderbouwde inzichten, het onderwijs onder de loep te nemen. 

 

Aanpak 

Een aantal dagen per jaar heeft u als ouder uw kind een dagje thuis, want dan 

gaan de leerkrachten naar school. We hebben gedurende de afgelopen jaren 

meerdere studiedagen over leesonderwijs samen opgepakt, en ook krijgen 

leerkrachten geregeld een lesbezoek. Zo bekijken we de doorlopende lijn in de 

school en leren we van en met elkaar door feedback te geven en te ontvangen. 

Want leren doen niet alleen leerlingen in de klas, ook leerkrachten leren dagelijks bij!  



Het is ook mooi om met regelmaat iets met jullie als ouder te delen: niet elk kind 

vertelt thuis iets over wat er geleerd is in de klas, of hoe de leeslessen gaan. Daarom 

neem ik jullie mee in wat prachtige foto’s om te laten zien dat er in alle groepen, van 

groep 1 t/m 8, samengewerkt wordt aan het leren lezen.  

 

Goed leren lezen 

Om te leren lezen moet je aan de tekens op papier, de letters dus, klanken 

verbinden. Dit leren leerlingen in groep 3. Leerlingen leren daar ook om letters aan 

elkaar te verbinden: zo kom je tot het lezen van een woord. Dat kost als je een 

beginnende lezer bent, veel denkwerk. Leerlingen zijn, zo zeggen we dat, cognitief 

hard aan het werk wanneer zij beginnende lezer zijn. Het lezen vraagt om veel 

oefening en herhaling. En op de Johannesschool wordt er ook veel geoefend en 

herhaald!  

 

In alle groepen weet iedereen hoe er geoefend wordt, en met welke materialen. Er 

zijn mooie routines opgebouwd op school! Zo wordt op de Johannesschool veel 

gezamenlijk gelezen uit jeugdliteratuur, maar ook selecteren leerkrachten goede 

teksten uit informatieve boeken, die een link hebben met wereldoriëntatie. We 

weten namelijk uit onderzoek dat het belangrijk is dat leerlingen verhalende teksten 

lezen, maar ook veel informatieve teksten. En hoe meer teksten je leest in 

samenhang binnen een thema of onderwerp, hoe beter informatie in je geheugen 

blijft hangen. Ook groeit de woordenschat van leerlingen enorm door veel te lezen. 

Boekentaal bevat namelijk andere en meer uitdagende taal, dan de taal die we 

mondeling gebruiken. In elke leesles, en in elk leerjaar kent de opbouw van een les 

vaste routines. Deze routines zorgen ervoor dat leerlingen effectieve leeslessen 

ontvangen, veel geactiveerd worden tijdens de les, met maatjes overleggen, samen 

lezen, en actief leren benoemen wat zij geleerd hebben en kunnen vertellen waar 

een tekst over gaat.  

Ook in groep 1/2 wordt er hard gewerkt! Het leren lezen begint in groep 3, maar al 

daarvoor is het enorm helpend wanneer leerlingen voorbereidende 

taalvaardigheden verwerven. Denk maar aan het kunnen rijmen, weten dat een 

kort woord (zoals jas, kip, stoep) uit losse klanken bestaat (j-a-s en s-t-oe-p) en 

kunnen vertellen welke klank je aan het begin van een woord hoort, en aan het 

einde. Of juist in het midden. Ook is het helpend dat leerlingen weten wat letters zijn, 

dat dit tekentjes zijn waar een klank bij hoort. Op de Johannesschool wordt er in de 

kring dan ook hard gewerkt aan al deze taalvaardigheden, en de kinderen 

genieten er enorm van! Want behalve zie hoe een goed voorbeeld iets aanpakt, 

doen zij natuurlijk zélf ook mee. De kinderen ervaren de kringmomenten als het 

samen spelletjes doen, en ondertussen leren ze een heleboel! Dat geldt voor alle 

leerlingen, in alle groepen. Kijk maar eens mee! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na goede voorbeelden 

van de leerkracht over 

wat rijmen is, oefenen alle 

leerlingen mee! 

Wandelend door de klas 

zoeken ze een leerling 

met een kaartje dat rijmt. 

Match!  

Leerlingen lezen flinke 

teksten, zoals hier een 

aantal bladzijden uit 

Roald Dahl! Ze oefenen 

met het op toon lezen, 

maar ook wat het 

verhaal(fragment) vertelt: 

begrijpen wat je leest! 

Leerlingen in groep 4 

wijzen keurig bij met hun 

vinger, en lezen al flinke 

teksten met de leerkracht 

mee, en daarna met hun 

maatje samen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 1/2: in welke woorden horen we 

de /n/?  

De keuze is reuze! Mooie leesboeken! 

 

Een paar tips 

U weet het vást al, maar zelf met uw kind naar de bibliotheek gaan, is heel zinvol. Kijk 

eens of jullie naast verhalende boeken, ook informatieve boeken kunnen lenen. 

Vraag gerust ook eens waar je kind graag over zou willen lezen, leren, of in 

geïnteresseerd is. Kinderen vind het soms best lastig om het juiste boek te vinden, en 

kunnen daar soms best wat hulp bij gebruiken.  

De boeken samen bekijken en lezen is ook heel waardevol. U bent dan een 

rolmodel, en het samen lezen kan mooie gesprekken opleveren over de tekst. Lees 

aan jonge leerlingen lekker voor, maar je kunt ook samen om de beurt een paar 



regels lezen. Dit doen leerlingen in de klas ook. Vraag gerust even terug na jullie 

leesmomentje, waar het verhaal over ging. En wist je dat het effectiever is om 

dagelijks 10 minuten samen (of voor) te lezen dan eens per week een langere tijd? 

Ik hoop dat u het leuk vond om iets te lezen over het mooie leesonderwijs op de 

Johannesschool. Ik geniet er in elk geval elke keer weer van om met dit fijne 

schoolteam samen te mogen werken! 

Marita Eskes 
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