Plezier in lezen en schrijven
Technisch goed leren lezen is belangrijk. Netjes schrijven zonder spelfouten ook.
Lezen en schrijven zijn echter ook speelse en creatieve bezigheden.
Deze les gaat over plezier in lezen en de magie van geschreven taal.
Doel: plezier in lezen en creatief schrijven bevorderen
Doelgroep: voor leerkrachten PO
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Plezier in lezen en schrijven
De magie van schrijven
Voor kinderen die leren lezen zijn letters geheimzinnige symbolen.
Het is een wonder dat taal, woorden en zinnen kunnen worden vastgelegd in
tekens.

Grieks

Koreaans

Spijkerschrift

Chinees
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Plezier in lezen en schrijven
Leren schrijven
Rian Visser: ‘Ik werd als kleuter veel voorgelezen. Mijn ouders lazen
boeken en kranten. Ik begreep dat die zwarte vormpjes op papier
woorden waren.
Ik nam een schrijfblok en begon zelf te krabbelen. Daarna vroeg ik mijn
moeder het voor te lezen. Zij las dan een prachtig verhaal. Als ik mijn
moeder een tweede keer hetzelfde blaadje gaf, las ze een
ander verhaal voor. Ik begreep niet hoe het werkte, maar
vond het wonderlijk.
Toen ik zes jaar was leerde ik letters. Neergeschreven
tekst bleef vanaf toen hetzelfde, maar het magische van
schrijven is me altijd bijgebleven.’

Rian Visser, 5 jaar
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Plezier in lezen en schrijven
Lezen: toegang tot nieuwe werelden
Vanaf zes jaar (soms al eerder) leren kinderen lezen en schrijven.
Zelf lezen is anders dan voorgelezen worden. In het begin gaat het
langzamer. Letter voor letter, woord voor woord moet worden
ontdekt. Het is alsof je toegang krijgt tot een geheimtaal. Een wereld
vol informatie opent zich, die je zelfstandig kunt gaan ontdekken.
Eerste leesboekjes moeten verrassend en boeiend zijn, zodat
kinderen lezen leuk gaan vinden. Niet alleen om de woorden, maar
ook om de wereld die achter die woorden
schuil gaat. Een wereld vol avonturen. Een
fantasiewereld. Een grappige wereld.
Lezen geeft toegang tot nieuwe werelden.
Een paar eerste
leesboekjes
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Plezier in lezen en schrijven
Klassikaal lezen
Het digibord biedt prima mogelijkheden voor klassikaal lezen.
Rian Visser
‘Ik laat bij schoolbezoeken in groep 3 en 4 vaak leesboekjes op het
digibord zien. Dan lees ik niet zelf voor, maar laat de kinderen om
beurten een paar zinnen hardop lezen. Alle kinderen willen altijd
graag aan de beurt komen. Leerkrachten zijn dikwijls verbaasd dat
kinderen die met een gewoon boek het eng vinden om hardop te
lezen, wel vanaf het digibord hardop durven lezen.’
AVI lezen
Bij klassikaal lezen is het niet mogelijk
dat elk kind precies op zijn eigen aviniveau leest. Het gezamenlijke lezen
kan echter wel veel plezier geven en
stimuleert ook. Zeker als met de klas
over het verhaal nagepraat wordt of als
er een verwerkingsopdracht bij gegeven
wordt.

Tip
Zorg dat je ook het papieren boek in
de klas hebt. Na het samen oefen op
het digibord kunnen kinderen door de
papieren boeken bladeren.
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Plezier in lezen en schrijven
Leesboekjes met geluid
Het is nog weinig bekend dat in de iBook Store een grote serie
AVI-boeken met voorleesstem te vinden zijn! De woorden die
voorgelezen worden lichten op. Ideaal voor NT2 onderwijs.

Zie het voorbeeld Mus hijst het zeil op YouTube.
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Plezier in lezen en schrijven
Aandacht voor creatief schrijven
Netjes en foutloos leren schrijven is belangrijk. In het onderwijs is hier terecht veel aandacht
voor. Voor creatief schrijven is vaak minder tijd. Voordelen van creatief schrijven zijn:

•
•
•
•
•
•
•

Leren je gedachten te formuleren.
Herinneringen bewaren voor later.
Een nieuwe wereld scheppen.
Oplossingen voor problemen bedenken.
Jezelf ontdekken.
Doen alsof je iemand anders bent.
Nieuwe dingen uitproberen.

Hoe beoordeel je creatief schrijven?

Van verschillende kinderboekschrijvers is bekend dat ze dyslectisch zijn. Fouten maken is even niet belangrijk.
Creatief schrijven gaat om fantasie en durf. Bij alle echte schrijvers mislukken verhalen soms. Dat geeft niet.
Alleen als je iets nieuws durft te proberen kun je iets origineels bedenken.
Beoordeel kinderen bij creatief schrijven niet op het resultaat maar op de inzet. Dat geeft ze vrijheid en
vertrouwen. Plezier is belangrijk.
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Plezier in lezen en schrijven
Tips voor creatief schrijven
Een verhaal navertellen

Hoe gaat het verder?
Lees het begin van een verhaal
voor en laat de kinderen het
eind bedenken en opschrijven.

Lees klassikaal een boekje, bijvoorbeeld op het
digibord. Laat de kinderen een tekening maken
bij het verhaal en daarbij in hun eigen woorden
opschrijven wat er in het verhaal gebeurt.

Mus hijst het zeil
Tekst: Rian Visser, Illustratie Alex de Wolf
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Plezier in lezen en schrijven
Een verrassing

Toevalsverhaal

Soms weten kinderen niks te bedenken om
een verhaal over te schrijven. Laat ze dan een
toevalsverhaal maken.
Geef vier kinderen een blaadje.
• Kind 1 schrijft een activiteit op: iets wat je
kunt doen.
• Kind 2 schrijft een persoon of dier op. Over
wie gaat het verhaal?
• Kind 3 schrijft een plaats op. Waar speelt
het verhaal zich af.
• Kind 4 schrijft een probleem of gevoel
op. Wat is er met de hoofdpersoon aan de
hand?

Lees gratis het verhaal Mus op de ski’s.
Mus krijgt een brief waarin staat dat ze
een prijs gewonnen heeft. Ze mag op
wintersport. Wat een verrassing!
Opdracht: Iemand stuurt jou een
spannende brief waarin staat dat je iets
leuks mag gaan doen. Is de brief van een
bekende zanger, een baas van een fabriek
of een familielid? Wat gebeurt er na het
lezen van de brief?
Schrijf hier een verhaal over.

Schrijf de woorden op het bord. Bijvoorbeeld:
voetballen, zebrapaard, wolken en blij.
Laat de kinderen een verhaal bedenken waarin
deze vier woorden moeten voorkomen.
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Plezier in lezen en schrijven
Een ongeluk

In Mus in het gips gebeurt een ongeluk.
Mus breekt haar poot en gaat naar het
ziekenhuis. Daar wordt haar poot gemaakt.
Het is best leuk in het ziekenhuis. Zeker als
Muis op bezoek komt. Zo loopt het verhaal
goed af.
Opdracht: Bedenk iets wat niet leuk is,
maar toch goed afloopt. Het mag iets zijn wat
je hebt meegemaakt, maar je mag ook zelf iets
verzinnen. Schrijf er een verhaal over.

Ruzie, verschillend zijn

Lees eerst het verhaal Mus hijst het zeil. Mus en Muis
zijn heel verschillend. Muis is stoer en houdt van
snelheid. Zeilen met harde wind vindt hij leuk.
Mus is snel bang en houdt van rustige dingen. Zij
vindt kamperen leuk.
Opdracht: Iedereen is anders. Bedenk een verhaal
over twee mensen of dieren die heel verschillend
zijn. Schrijf op waar ze van houden en waar ze
een hekel aan hebben. Waar zouden ze ruzie over
kunnen krijgen? Bedenk een verhaal met een ruzie
erin.
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Plezier in lezen en schrijven
Een probleem

Lees het verhaal Mus op het net. Mus heeft een
probleem. Muis gaat op vakantie. Mus blijft alleen thuis
en ze mist hem.
Opdracht: Bedenk iemand over wie je een verhaal
wilt schrijven: jezelf, een ander mens of een dier. Jouw
hoofdpersoon is verdrietig omdat hij een probleem
heeft. Wat is het probleem? Denk daar goed over na.
Bedenk dan een leuke oplossing. Schrijf je verhaal op.

Humor

Lees het verhaal Mus danst op het ijs. Mus en Muis doen mee
met een wedstrijd. Ze willen winnen, maar Mus durft niet meer.
Opdracht: Bedenk een verhaal over iemand die heel graag iets
wil bereiken, wil kunnen of wil hebben. Misschien kan dat niet
en gaat alles mis. Het is leuk als je verhaal een beetje grappig is.
Dingen die mis gaan, zijn vaak grappig. Zo krijg je humor in een
verhaal.
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Nog meer digibordlessen van Rian Visser
Op rianvisser.yurls.net staan nog veel meer gratis
digibordlessen voor het onderwijs: over kinderboeken,
creatief schrijven, illustreren, geschiedenis, apps maken,
animaties, etc.
De boeken en een blog van Rian Visser vind je op
www.rianvisser.nl.
Je kunt Rian uitnodigen voor een lezing, schoolbezoek
of workshop. Neem contact op met stichting School
Schrijver Samenleving, www.sss.nl.
Alle boeken uit de leeskoffertje kun je digitaal vinden in de iBook Store. Ze worden
voorgelezen en de woorden lichten op terwijl je ze hoort. Ideaal voor NT2 onderwijs!
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