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Technisch Lezen 
Groep 4



Technisch Lezen 
Groep 4

Technisch Lezen groep 4 sluit aan bij Actief Leren Lezen van groep 3. In twee lesboeken 
met in totaal 74 lessen worden de moeilijkheden behandeld die de leerlingen tegenkomen 
bij AVI-M4 en AVI-E4. Dit gebeurt met woordtorentjes, woordrijtjes en een tekst die aansluit 
bij de belevingswereld van de leerlingen. 
Naast verhalen zijn er ook informatieve teksten, raadsels, brieven, krantenartikelen, 
toneelteksten en meer andersoortige teksten opgenomen.

Bij Actief Leren Lezen draait het om eenvoud en leesplezier. De lesboeken zien er misschien
op het eerste gezicht ‘saai’ uit doordat er weinig plaatjes in staan, maar dat zijn ze 
helemaal niet. Het draait om de teksten. Die zijn allemaal de moeite waard om te lezen.
Ze zijn grappig, spannend, interessant of verbazend. Zo is leren lezen echt leuk!
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De wrijfpaal van Baba
Baba het wrattenzwijn woonde op een eiland in zee.

De wratten op zijn lijf jeukten vaak, 

maar hij had niemand die eraan kon krabben.

Dus wroette hij maar in het zand, tot het beter ging.

Vaak voelde hij zich alleen.

Op een dag spoelde er een stuk wrakhout aan.

Het was een dunne paal, vast een deel van een mast.

Baba zette hem rechtop in het zand als wrijfpaal. 

Hij wreef tegen het hout en knorde blij.

Opeens riep een aapje uit een boom: ‘Mag ik ook?

Dan krijg je van mij een wratmeloen.’

Baba vond het goed.

Het aapje wriemelde en wreef zijn rug tegen de paal.

Daarna deelden ze de wratmeloen.

Nou heb ik een vriend, dacht Baba. 

Les 8
Het wrattenzwijn

wratten zwijn

wrattenzwijn

het wrattenzwijn

wrat meloen

wratmeloen

de wratmeloen

wrak hout

wrakhout

het wrakhout

wroet

wroet te

wroette

hij wroette

wriemel

wriemel de

wriemelde

zij wriemelde

wreef

hij wreef

wrikken

wringen

wrijven

wreken

wroeten

wratten

wroeging

fijnwrijven

uitwringen

loswrikken

inwrijven

gewricht

autowrak

voetwrat

wraaklust
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Voorbeeldpagina uit Technisch Lezen groep 4, lesboek 1, les 8

Elke les staat er  
één leesmoeilijkheid  
centraal.

De woorden die in  
de tekst voorkomen 
worden vooraf 
geoefend met de 
woordtorentjes.

Elke les een grappige, 
spannende of leerzame 
tekst.

De woordrijen 
bieden extra 
oefenmateriaal.
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Voorbeeldpagina uit de handleiding bij Technisch Lezen groep 4

Lessen waarin een nieuwe leesmoeilijkheid wordt behandeld

1. Herhalen van de moeilijkheid van de vorige les.

2. Aanbieden nieuwe leesmoeilijkheid:
• Vertel wat de leesmoeilijkheid is die in deze les wordt behandeld. Zie hiervoor ook 

de instructie per les. 

3. Lezen van de woordtorentjes:
• Vertel dat de woorden in de gele blokken later terug zullen komen in de tekst die bij 

de les hoort. Lees met de groep de woorden in de gele blokken door middel van 
voordoen – nadoen – zelf doen. 
* Het is de bedoeling dat de woorden niet hakkend, maar als geheel worden 

gelezen. Dat mag langzaam gaan, als het maar wel vloeiend is. 
* Let op dat leerlingen niet wachten tot ze het hele woord gezien hebben voordat 

ze het voorlezen. Het is de bedoeling dat ze gewoon beginnen met het eerste 
stukje en daarna vloeiend verder lezen totdat elke stap van het woordtorentje 
gedaan is.

• Vertel kort de betekenis van de woorden die niet bekend zijn.

4. Lezen van de tekst:  
Na de woordtorentjes wordt de tekst op de rechterpagina gelezen. Pas daarna komen 
de woordrijen.
• Lees door middel van voordoen – nadoen – zelf doen samen met de groep de tekst 

in het groene blok op de rechterpagina.
* Lees langzaam en duidelijk de eerste zin voor.
* Lees daarna dezelfde zin samen met de leerlingen.
* Lees op dezelfde manier de andere zinnen.
* Lees ten slotte heel langzaam de hele tekst.

• Bespreek wat voor soort tekst dit is. Zie hiervoor ook de instructie per les.  
• Stel na het lezen van de tekst een of meerdere vragen om te zien of de tekst echt 

begrepen is. Beantwoord door middel van modelen samen met de leerlingen de 
vragen. Zie hiervoor de vragen die bij de instructie per les zijn opgenomen.

5. Lezen van woordrijen:
• Lees klassikaal de woorden in de roze blokken. Doe dit weer door middel van 

voordoen – nadoen – zelf doen. 
• Vertel kort de betekenis van de woorden die ze niet kennen. 

6. Tijd voor differentiatie en zelfstandig lezen:
• De leerlingen die moeite hebben met een bepaalde leesmoeilijkheid, oefenen aan de 

instructietafel de woorden uit de gele en roze blokken en de tekst in het groene blok 
van de betreffende les. 

• De leerlingen die geen moeite hebben met de leesmoeilijkheid kunnen zelfstandig 
de woorden in de gele en roze blokken en de tekst in het groene blok herhalen, of in 
hun leesboek lezen.

• De leerlingen die voorlopen kunnen nu instructie krijgen over de leesmoeilijkheden 
waar zij momenteel aan toe zijn. 

9ALGEMENE INSTRUCTIE VAN EEN LES

HANDLEIDING TECHNISCH LEZEN GROEP 4 ALGEMENE INSTRUCTIE 

Duidelijke algemene instructie  
die voor elke les geldt: elke les is  
op dezelfde manier opgebouwd. 
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Voorbeeldpagina uit de handleiding bij Technisch Lezen groep 4

Les 8: Het wrattenzwijn (p. 20-21)

Voor algemene informatie en de instructie van een les zie pagina 1-11 achter het tabblad 
‘Instructie’.

Leesmoeilijkheid
Twee- en drielettergrepige woorden met -wr-, zoals ‘uitwringen’. 

Doel van de les
Het lezen van twee- en drielettergrepige woorden met -wr-. 

Vragen bij ‘De wrijfpaal van Baba’
Stel na het lezen één of meerdere vragen om te zien of de tekst begrepen is:
• Wie is Baba? (Baba is een wrattenzwijn.)
• Er staat: ‘Dus wroette hij maar in het zand, tot het beter ging.’ Waarom wroette Baba in 

het zand? (Baba wroette in het zand omdat de wratten op zijn lijf jeukten.)
• Waar heeft Baba een wrijfpaal van gemaakt? (Baba heeft een wrijfpaal gemaakt van 

een stuk wrakhout; een dunne paal die vast een deel van een mast was.)

Tekstsoort en tekstvorm
De tekst bij deze les is een verhaal. 
 

LES 8 15

INSTRUCTIE LES 8 HANDLEIDING TECHNISCH LEZEN GROEP 4

De specifieke en nieuwe 
onderdelen staan kort en 
duidelijk per les opgesomd. 

Bij elke les staan vragen 
waarmee de leerkracht 
kan controleren of de 
tekst begrepen is.
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beantwoord stuur door verwijder

Beste vader, moeder, opa, oma, vriend of vriendin, 
 
Vanavond is het zover, gezellig dat u komt! 
Groep 4 is er helemaal klaar voor. 
Iedereen heeft hard geoefend voor dit project. 
Op het plein staat een prachtige tent voor ons circus. 
Er zijn eenwielers, handige jongleurs, dansende draken, 
zwevende koorddansers en listige goochelaars. 
Iedereen is inmiddels heel behendig geworden,  
maar het gaat ook ontzettend grappig worden! 
Uiteraard zijn er geen levende dieren aanwezig 
in ons circus. 
Er is wel swingende muziek en er zijn lekkere hapjes. 
Het belooft dus een knallende avond te worden! 
Wees niet verdrietig als u er niet bij kunt zijn,  
want de hele avond wordt ook gefilmd. 
Als u mijn bericht beantwoordt, stuur ik u de link op.   
 
Tot vanavond om half zeven! 

Groetjes, 
Meester Ralf 

van Meester Ralf
aan mij
onderwerp Komt dat zien, komt dat zien! 

Les 24
Lees de rijtjes

beoordeeld

blaffende

bepalend

drijvende

voorzichtig

brullende

gelige

draaiende

hartvormig

aandachtig

bultige

fluitende

geoefend

deftige

glazige

bergachtig

heftige

bewegend

gulzige

beantwoord

eeuwige

ademend

achthoekig

gapende

geinige

beginnend

zingende

volgende

vorige

geaaid

toevallig

donzige

stoeiende

jarige

verstandig

romige

gearmd

botsende

nadenkend

glimlachend

doodlopend

bozige

harige

geaarzeld

uitdagend
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Voorbeeldpagina uit Technisch Lezen groep 4, lesboek 1, les 24

Behalve verhalende en informatieve 
teksten zijn er ook veel andersoortige 
teksten opgenomen. 

Elke zesde les worden de 
moeilijkheden van de vijf 
lessen ervoor herhaald in 
woordrijtjes en een 
afsluitende tekst. 
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Voorbeeldpagina uit de handleiding bij Technisch Lezen groep 4

Herhalingslessen

In deze les worden de leesmoeilijkheden van de vorige vijf lessen herhaald.

1.  Lezen van woordrijen:
• Lees klassikaal de woorden in de roze blokken op de linkerpagina. Doe dit door 

middel van voordoen – nadoen – zelf doen. 
• Vertel kort de betekenis van de woorden die niet bekend zijn. 

2. Lezen van de tekst:
• Lees samen met de groep de tekst op de rechterpagina door middel van voordoen – 

nadoen – zelf doen. 
* Lees heel langzaam en duidelijk de eerste zin voor.
* Lees daarna dezelfde zin samen met de leerlingen.
* Lees op dezelfde manier de andere zinnen.
* Lees ten slotte heel langzaam de hele tekst.

• Bespreek wat voor soort tekst dit is. Zie hiervoor ook de instructie per les.  
• Stel na het lezen van de tekst een of meerdere vragen om te zien of de tekst echt 

begrepen is. Beantwoord door middel van modelen samen met de leerlingen de 
vragen. Zie hiervoor de vragen die bij de instructie per les zijn opgenomen.

3. Tijd voor differentiatie en zelfstandig lezen:
• De leerlingen die moeite hebben met een bepaalde leesmoeilijkheid, oefenen aan de 

instructietafel de woorden en de tekst van de les waarin die leesmoeilijkheid aan 
bod komt. 

• De leerlingen die met geen enkele leesmoeilijkheid uit de herhalingsles moeite 
hebben kunnen zelfstandig de woorden in de roze blokken en de tekst op de 
rechterpagina herhalen, of in hun leesboek lezen. 

11ALGEMENE INSTRUCTIE VAN EEN LES

HANDLEIDING TECHNISCH LEZEN GROEP 4 ALGEMENE INSTRUCTIE 

Elke herhalingsles wordt  
op dezelfde manier gegeven. 

Ook in groep 4 is er veel 
ruimte voor differentiatie.  
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Voorbeeldpagina uit de handleiding bij Technisch Lezen groep 4

Les 24: herhalingsles (p. 52-53)

Voor algemene informatie en de instructie van een herhalingsles zie pagina 1-11 achter 
het tabblad ‘Instructie’.

Leesmoeilijkheid
Deze les is een herhalingsles. De volgende moeilijkheden worden herhaald:
• drielettergrepige woorden eindigend op -ende;
• drielettergrepige woorden eindigend op -end;
• twee- en drielettergrepige woorden beginnend met ge- en be- waarna een klinker volgt;
• drielettergrepige woorden eindigend op -ige;
• drielettergrepige woorden eindigend op -ig.

Doel van de les
Het lezen van woorden die bij de leesmoeilijkheden van les 19 tot en met 23 horen. 

Vragen bij de tekst
Stel na het lezen één of meerdere vragen om te zien of de tekst begrepen is:
• Er staat: ‘Vanavond is het zover’. Wat bedoelt meester Ralf daarmee? (Daarmee bedoelt 

meester Ralf dat het die avond tijd is voor de circusvoorstelling van groep 4.)
• Meester Ralf schrijft: ‘Iedereen heeft hard geoefend voor dit project.’ Wie bedoelt hij met 

‘iedereen’? (Met ‘iedereen’ bedoelt meester Ralf de kinderen van groep 4.)
• Kun je de circusvoorstelling alleen bekijken als je erbij kunt zijn? (Nee, je kunt ook een 

film van de voorstelling bekijken via een internetlink.)

Tekstsoort en tekstvorm
De tekst bij deze les is een e-mailbericht. 
 

LES 24 47

INSTRUCTIE LES 24 HANDLEIDING TECHNISCH LEZEN GROEP 4

De leesmoeilijkheden  
en bijbehorende doelen 
staan duidelijk 
opgesomd. 
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