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  De leesmethode voor groep 3 en 42

Actief Leren Lezen: materialen groep 3 

Actief Leren Lezen: materialen groep 4 

Bij de lesboeken, de werkboeken,  
het woordplatenboek en de boekenkast 
hoort een handleiding voor de leerkracht.

3 lesboeken Technisch en 
Begrijpend Lezen. Zie zicht -
zending p. 43-55 en p. 75-101.

3 werkboeken Begrijpend Lezen. 
Zie zichtzending p. 75-101.

Woordplatenboek.  
Zie zichtzending  
p. 7-38.

Letterkaartenbox.  
Zie zichtzending 
p. 61.

Woordenschat box.  
Zie zichtzending  
p. 19.

Extra lesboek en handleiding.  
Zie zichtzending p. 57.

3 werkboeken Spelling. 
Zie zichtzending p. 127-147.

Boekenkast met minimaal 150 boeken. 
Zie zichtzending p. 105-119.

Doeboek en handleiding.  
Zie zichtzending p. 201-217.

Boekenkast met minimaal 60 boeken en 
handleiding. Zie zichtzending p. 191-197.

2 lesboeken Technisch Lezen en handleiding. 
Zie zichtzending p. 153-165.

1 lesboek Begrijpend Lezen, 2 werkboeken Begrijpend 
Lezen en handleiding. Zie zichtzending p. 169-185.
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Beste leerkracht en/of geïnteresseerde,

Wat leuk dat je deze brochure van Actief Leren Lezen (ALL) 
bekijkt! ALL is een leesmethode voor groep 3 en 4 waarbij 
eenvoud en effectiviteit voorop staat. Bij ons leren kinderen 
lezen zonder ruis, mét begrip en plezier. De leerlingen lezen 
al na 3 weken hun eerste leesboek van Uitgeverij Kluitman!

In deze brochure vind je allereerst een overzicht van waar 
Actief Leren Lezen uit bestaat en een korte beschrijving van 
alle materialen voor groep 3 en 4. In de map ‘Zichtzending’ 
vind je uitgebreide informatie en voorbeelden uit alle 
lesboeken, werkboeken en handleidingen.

Verder kun je hierin twee columns van juf Helen lezen. In de 
eerste beschrijft Helen hoe ze ALL ervaart als leerkracht en 
hoe de methode haar lucht geeft als juf. De tweede column 
gaat dieper in op het stillezen in de klas met de ALL 
boekenkast. 

Vrij lezen is ontzettend belangrijk, en een van de redenen 
waarom Actief Leren Lezen boekenkisten aanbiedt voor 
groep 3 en 4. Alle boeken zijn geschreven en geïllustreerd 
door de ervaren auteurs en illustratoren van Kluitman.  
Ze beginnen bij AVI-start en lopen op tot AVI-E5. 
Maar wat houdt AVI eigenlijk precies in? En waar voldoet 
een goed AVI-boek aan? Om daar meer over te weten te 
komen lees je het interview met AVI-specialist Annemarie 
Dragt.

Als laatste geeft onze redacteur Lisa een kijkje achter de 
schermen bij ALL.

We hopen dat deze brochure je een duidelijk beeld geeft van 
de methode Actief Leren Lezen. Veel leesplezier gewenst! 

Voor vragen kun je contact opnemen met ons team via 
info@actieflerenlezen.nl of 0180 – 31 92 98.

Met vriendelijke groet,

Sipke Gelling en Piero Stanco
Uitgevers Kluitman Educatief

Inhoud
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8 Een juf met lucht

 Juf Helen over haar ervaring  
met ALL

10 Lars aan het ‘stillezen’

 Juf Helen over het stillezen  
met de boekenkast van ALL

12 ‘De schrijvers van deze boeken 
zijn ware kunstenaars.’

 Interview met AVI-specialist 
Annemarie Dragt

14 Een kijkje achter de schermen 
bij ALL

 Door redacteur Lisa
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  De leesmethode voor groep 3 en 44

Woordenschat groep 3

• Prachtig groot lesboek  
met 42 themaplaten.

• Platen van bekende illustratoren.

• De woordplaten zijn ook beschikbaar voor het 
digibord.

• Op elke woordplaat staan 20 detailafbeeldingen 
die benoemd kunnen worden. 

• Alle detailafbeeldingen zijn ook gelamineerd 
verkrijgbaar in een doos, en los beschikbaar op 
kopieerbladen. Deze kunnen worden gebruikt voor 
activiteiten als memory, raad je plaatje, auditief 
geheugen trainen etc.

• Met 42 voorleesverhalen van bekende 
kinderboekenauteurs, met elk een ander thema.

• In de handleiding worden extra concrete en 
abstracte woorden aangeboden die kunnen 
worden besproken bij het thema.

• In de illustraties zijn kleine grapjes verwerkt die de 
kinderen uitnodigen om goed te kijken naar alle 
details.

Technisch Lezen groep 3

• Leren lezen met woordtorentjes.

• Met de woord torentjes 
leren de leerlingen om 
de letters te clusteren  
en vervolgens het woord 
te lezen.

• Duidelijke, gestructureerde lesbeschrijvingen.

• Makkelijk in het gebruik en weinig voor bereidings-
tijd.

• Voor iedere leerling drie 
eigen lesboeken.

• Door gebruik van 
kleurvlakken zijn de 
pagina’s overzichtelijk. 

• Bij elke les Technisch 
Lezen een kort verhaal 
om de geleerde 
leesmoeilijkheid te 
oefenen.

• Met tussentoetsen 
waardoor de leerkracht veel inzicht heeft in de 
vorderingen van de leerlingen.

• Differentiatie op het niveau van iedere leerling, 
dus geen indeling in groepjes.

• Veel extra oefenstof op kopieerbladen, zoals 
woordrijtjes, lege woordtorentjes en knipbladen.

• Met kleine, grappige illustraties die de lezer niet in 
een bepaalde richting sturen.

Extra Lesboek groep 3

• Voor leerlingen 
die net wat 
meer moeite 
hebben om een 
bepaalde letter 
of klank-teken-
koppeling te 
automatiseren, is 
het Extra Lesboek 
ontwikkeld.

• In het Extra 
Lesboek komt 
elke nieuwe letter en 
klank apart aan bod.
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reuk 

reus

heup

heus

neus

reus

heus

leus

deuk

dak

dook

dijk

teun is een reus

met jeuk op zi jn neus.

hij  gaat naar dok haas.

de jeuk is hij  beu!

dok haas zegt:  pak een tak

en beuk op je neus.

ben je mal! zegt reus teun. 

dan zit  er geen jeuk,

maar een deuk op mijn neus!
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De leesmethode voor groep 3 en 4 5

Begrijpend Lezen groep 3

• Begrijpen wat je leest is de eerste 
voorwaarde voor leesplezier.

• Vanaf de vierde schoolweek zijn er 
specifieke lessen begrijpend lezen. 

• De teksten worden klassikaal besproken met 
behulp van de vragen die in de handleiding staan.

• Daarnaast zijn er drie werkboeken met schriftelijke 
vragen.

• In de werkboeken 
zijn ook vragen 
en opdrachten 
opgenomen die 
los staan van 
de teksten uit de 
lesboeken. 

Spelling groep 3

• In groep 3 wordt de basis voor het 
spellen gelegd.

• Na vijf weken kan worden 
begonnen met de werkboeken Spelling.

• Het ‘nadenkertje’ helpt leerlingen om het spellen 
altijd op dezelfde manier te benaderen. 

• Herhalen is de kracht van het leren. Juist ook bij 
spelling. 

• In de drie werkboeken staan uitdagende  
oefeningen, puzzels en woordspellen, die de 
leerling stimuleren om goed te spellen zonder dat 
het saai wordt. 

Les 130

Een dier voor Guusje

 1. Guusje wil een kat.

 2. ‘Mag ik een kat, mam?’ vraagt ze.

 3. Mam schudt nee. 

 4. ‘Hè bah, daar komt niks van in.’

 5. Boos loopt Guusje de tuin in.

 6. Maar plots heeft ze een goed plan.

 7. Als ze geen groot dier mag, dan maar kleintjes.

 8. Ze vindt een worm, een spin, een rups en een slak.

 9. En een vlieg, een bij, een tor en een mier.

 10. Guusje laat haar beestjes los vlak bij haar bed.

 11. Wat is dat leuk om te zien!

 12. Die nacht droomt Guusje van haar beestjes.

 13. Dan schrikt ze van mam bij haar bed.

 14. ‘Help, wat eng!’ gilt mam. 

 15. ‘Er zijn beestjes bij je bed!’ 

 16. ‘Nee, mam,’ zegt Guusje.

 17. ‘Ik vind ze lief. 

 18. Ze zijn zo klein, dat mag toch wel?’

 19. Mam rilt. 

20. ‘Weet je wat: jij krijgt een kat. 

 21. Maar breng die beestjes snel naar de tuin!’
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Lees de tekst goed.

Raar
Een man heeft trek.
Hij gaat naar een eethuis.
Naast hem ploft een koe op een stoel.
Ze vraagt aan het meisje:
‘Mag ik een broodje kaas?’
‘Is dat niet raar?’ vraagt de man aan het meisje.
‘Een koe die een broodje kaas wil?
Dat zie je toch nooit?’
‘Dat is waar,’ zegt het meisje.
‘Ze vraagt normaal altijd sap.’

1 Lees de zin waar  voor staat.
Wie stelt de vraag aan het meisje?
a. Het meisje.
b. De man.
c. Het broodje.
d. De koe.

2 Lees de zin waar  voor staat.
Wat zie je nooit?
a. Een meisje met een broodje kaas.
b. Een man in een eethuis.
c. Een koe die een broodje kaas wil.
d. Een koe in de wei.

Maak dit ook  

ALL Werkboek2 BegrLz pilotfebr18.indd   9 23-02-18   09:28

 Bij les 130

1 Hoe komt het dat Guusje boos is?

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

2 Wat is het plan van Guusje?

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

3 Hoe komt het dat Guusje aan het eind wel een kat mag?

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

4 Lees zin 11. 
Wat is leuk om te zien?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. De beestjes bij het bed van Guusje.
b. De kat bij het bed van Guusje. 
c. Mam bij het bed van Guusje. 
d. Guusje bij haar bed.

5 Lees zin 14. 
Hoe komt het dat mam gilt?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. De droom van mam was eng.
b. De droom van Guusje was eng.
c. Mam vindt de beestjes bij het bed van Guusje eng.
d. Mam vindt Guusje eng.

Heb jij een dier? Of wil je een dier?

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
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  De leesmethode voor groep 3 en 46

Boekenkast groep 3

• Bij Actief Leren Lezen groep 3  

horen twee boekenkisten met in totaal  

150 boeken. 

• De boeken komen uit het fonds  

van Uitgeverij Kluitman.

• Hierbij is ook de serie lees lees lees,  

die precies aansluit bij Actief Leren Lezen.  

Hierdoor kunnen de leerlingen al in de  

derde schoolweek echte boeken lezen.

• De inhoud van de boeken sluit aan  

bij de belevingswereld van de leerlingen.

• De nadruk ligt bij alle boeken op leesplezier.

• Mondelinge en schriftelijke vragen (op 

kopieerbladen) bij alle boeken.

• Leesniveau AVI-start t/m AVI-E5

• Lezen leer je het allerbest door… te lezen!

Boekenkast groep 4

• Bij Actief Leren Lezen groep 4  

hoort een boekenkist met in totaal  

60 boeken van AVI-E3 tot en met AVI-E5.

Technisch Lezen groep 4

• De lessen sluiten aan  
bij Technisch Lezen groep 3.

• Duidelijke, gestructureerde  
instructie.

• Voor iedere leerling twee eigen lesboeken.

• Bij elke les woordtorentjes, woordrijen  
en een tekst.

• Met grappige, spannende en originele teksten van 
bekende kinderboekenauteurs. 

• Veel aandacht voor informatieve  
en andersoortige teksten.

• Differentiatie op het niveau van iedere leerling, 
dus geen indeling in groepjes.

• Elke zesde les worden de moeilijkheden  
uit de vijf lessen daarvoor herhaald.

Les 13
De handboeien

hand boeien ver moeien op groeien

handboeien vermoeien opgroeien

de handboeien vermoeide

koeien stal be moeien

koeienstal bemoeien

de koeienstal

reddingsboei

plantengroei

baardgroei

wegsnoeien

kromgroeien

verknoeien

koeienpoep

roeiboten

vloeistoffen
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    Donderdag 8 oktober

Koeien in handboeien
Vandaag gingen tien agenten naar het erf van boer Bertus.
Daar liepen ze de koeienstal in.
Alle koeien kregen handboeien om en moesten mee.
Boer Bertus legt uit waarom:
‘Ze lieten mij steeds schrikken.
Dat vermoeide me heel erg.
Boe, boe, boe – de hele dag door!
Daar schrikt iedereen toch van?
Toen ze kalfjes waren, dacht ik nog:
daar groeien ze wel overheen.
Maar helaas willen ze maar niet opgroeien.
Dus ik moest de agenten wel bellen.’
Een agent vertelt wat er in de koeienstal gebeurde:
‘We kwamen binnen en schrokken ons wild!
“Boe!” zeiden de koeien meteen.’
We vroegen ook aan de stier wat hij ervan vond.
Maar die wilde zich er niet mee bemoeien. 

 

31
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ik mis kit.

zit kit in de was?

zit kit in de jas?

of in de rok?

17

zzzzz.

wat is dat?

kit zit in de pet.

kit dut! 

wat een mop!



De leesmethode voor groep 3 en 4 7

Begrijpend Lezen groep 4

• Meer begrip leidt tot meer 
leesplezier, en andersom.

• De lessen sluiten aan bij Begrijpend 
Lezen groep 3.

• Veel aandacht voor informatieve en andersoortige 
teksten.

• De teksten worden klassikaal besproken met 
behulp van vragen die in de handleiding staan.

• Daarnaast zijn er twee werkboeken met 
schriftelijke vragen.

Doeboek groep 4

• Het Doeboek laat leerlingen actief 
spelen met woorden, teksten en 
taal.

• Met 44 verwerkingsopdrachten Technisch en 
Begrijpend Lezen.

• Meer dan de helft 
kan zelfstandig 
worden gedaan!

• Er zijn ook 
veel klassikale 
opdrachten en 
opdrachten die 
in kleine groepjes 
worden gedaan.

• Met 8 toneel-
teksten (in totaal 
33 rollen) in de 
handleiding, 
geschreven op 
verschillende 
technisch 
leesniveaus.

Les 24 

Potje pesten
Pesten is een kaartspel.
Je speelt het met twee of meer spelers.
Elke speler krijgt zeven kaarten.
De rest van de kaarten gaat op een stapel,
met de plaatjes omlaag.
De jongste speler draait de kaart om die boven ligt.
Om de beurt mag je daar een kaart op gooien.
Wie als eerste alle kaarten kwijt is, wint.

Op de ruiten 7 mag je een ruiten gooien.
Of een 7 van schoppen, harten of klaver.
Jij legt nu dus je ruiten 2 neer, of klaver 7.
Je mag ook de joker doen, want die mag altijd.
Soms heb je geen kaart die je op kan gooien.
Pak dan een kaart van de stapel.
Je kunt elkaar flink dwars zitten.

Jij gooit een: De speler na jou moet:

2 twee kaarten kopen

8 een beurt wachten

joker vijf kaarten kopen; jij kiest de nieuwe kleur

boer jij mag een nieuwe kleur kiezen

Veel plezier met dit spel!

Schoppen, ruiten, 
klaver of harten 
noem je de kleur.  

Er zijn dus vier 
kleuren. 

Is dat niet gek?

Module BLha gr4 lesboek80pg.indd   30 02-08-19   10:50
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 Bij les 6 Bij les 24

1 Met hoeveel mensen speel je het spel pesten? 

2 Hoe begint het spel?

3 Wat moet de speler na jou doen als jij een joker neerlegt?

4 Welke kaart mag de speler na jou niet leggen  
als jij een harten 3 neerlegt?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. Een ruiten 3.
b. Een harten 8.
c. Een schoppen 4.
d. Een joker.

5 Wat is dit voor soort tekst?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. Een uitleg.
b. Een verslag.
c. Een verhaal.
d. Een gedicht.

Wat vind jij een leuk kaartspel?

5014
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Opdracht 4

Een verhaal zonder einde

Het verhaal dat je hieronder leest, is nog niet helemaal af.
Het heeft nog geen einde.
Lees eerst het hele verhaal en bedenk dan zelf een einde.
Schrijf dat op onder het verhaal.
Let op: er zijn geen goede of foute eindes! 

De jongen in het bos
Joep en Vins spelen in het bos naast hun huis.
Onder een boom bouwen ze een hut van takken.
Plop! ‘Wat was dat?’ vraagt Vins.
En nog een keer: plop, plop!
‘Het zijn eikels,’ zegt Joep.
Hij kijkt omhoog.
Er zit een jongen in de boom!
Hij zit best hoog op een tak.
‘Wat doe je daar?’ vraagt Vins.

9

Opdracht 40

Bingo met woorden 

Kies uit elk vakje telkens één van de drie woorden.
Schrijf die daarna op in de vakjes van de lege bingo-kaart.
Het woord dat je uit de woorden in vakje nummer 1 kiest,
moet je ook in het lege vakje nummer 1 schrijven. 
Dat doe je bij alle vakjes zo.  
Als de juf of meester een woord opnoemt dat op jouw kaart staat,
zet je er een kruis door. 
Als alle woorden op je kaart een kruis hebben,
heb je bingo! 

tent
lamp
broek

haai
doei
mooi

lift
geld
wesp

pomp
laars
ring

handzeep
soldaat

voorhoofd

glas
fles

vlam

petje
rokje
truitje

schuur
schat
school

kwal
fruit
tong

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
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De verwende prinses

Technisch leesniveau
Deze tekst kan gelezen worden na les 16 van ALL Technisch Lezen groep 4. Eventueel kan 
de tekst al na ALL groep 3 gelezen worden, mits de volgende woorden worden besproken:
• ontsla/ontslaan;
• verteller;
• allebei;
• iedereen. 

Setting
Dit toneelstuk speelt zich af in en in de buurt van een paleis. 

De rollen
Er zijn 5 rollen: 

Rollen Rolgrootte

1. Prinses Tess (v): een verwende prinses 23 regels

2. Hulp (v): een arm meisje dat voor Tess werkt 7 regels

3. Kok: werkt in het paleis 7 regels

4. Koning (m): de vader van Tess 9 regels

5. Verteller: vertelt het verhaal met een groot boek op 
schoot

22 regels

Tekstsoort en tekstvorm
Deze tekst is een gedicht; alles is op rijm geschreven. 

Suggesties
Hieronder staan suggesties voor de uitvoering van het toneelstuk. Het is niet nodig om 
deze te volgen. De suggesties kunnen worden gebruikt naar wens van de leerkracht. 

•   Bij dit toneelstuk is het leuk als de verteller zijn of haar tekst in een groot, dik boek stopt 
zodat het lijkt alsof het verhaal uit het boek wordt voorgelezen. 

• Een paar stukjes gaan via de telefoon. Daar kunnen eventueel echte telefoons voor 
worden gebruikt.

• Prinses Tess kan prinsessenkleding of een kroontje dragen.
• De koning kan een kroon dragen.
• De hulp kan versleten kleding dragen.
• De kok kan een koksmuts dragen.  

3INSTRUCTIE TONEELSTUK 1

HANDLEIDING DOEBOEK GROEP 4 INSTRUCTIE PER TONEELSTUK 

WWW.BLOGVANSENNA.NL

Blog van Senna
In mijn blog vertel ik  
over de boeken die ik las.

Boe!
Tekst: Gertrud Jetten
Plaatjes: Kees de Boer

Dit is het begin van een tekst.
De tekst is niet af.

Wat staat er in de rest van de tekst?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. Wat Senna van koeien vindt.
b. Wat Senna van de film Boe! vindt.
c. Wat Senna heel stom vindt.
d. Wat Senna van het boek Boe! vindt.
 

Maak dit ook  

53

Maak dit ook  
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  De leesmethode voor groep 3 en 48

Een juf met lucht 
Een column van juf Helen

Midden in de bekende ‘stilte voor de storm’ zit ik 

in mijn lokaal de lessen voor te bereiden.

Terwijl ik het nieuwe letterkaartje pak voor aan 

de lettermuur herinner ik mij hoeveel tijd ik 

enkele jaren geleden kwijt was om alleen al de 

handleiding van de leesmethode door te lezen. 

Hoe onrustig ik me voelde over wat er volgens die 

handleiding allemaal aan bod moest komen. En 

hoe teleurgesteld ik was als ik aan het einde van 

de dag concludeerde dat het me weer niet was 

gelukt om alles zo uit te voeren zoals het was 

beschreven.

Ik was toch een leerkracht met ervaring?

Een leerkracht die geniet van haar vak en oog 

heeft voor alle kinderen in haar groep?

Waarom lukte het me dan niet?

Natuurlijk liet ik de kinderen opdrachten in hun 

werkboekje overslaan en paste ik sommige 

lesinstructies aan, maar de ruimte en tijd om zelf 

lessen vorm te geven en creatief en kritisch na te 

denken over wat elk kind in mijn groep nodig 

had, kon ik maar niet vinden. Hoe vaak zat ik 

wel niet aan de instructietafel het invullen van de 

opdrachten in de werkboekjes van mijn 

‘zwakkere’ leerlingen te begeleiden of letters te 

flitsen, zonder me bewust af te vragen of mijn 

leerlingen hier wel betere lezers van zouden 

worden…

Een leesmethode hoort 
ons, leerkrachten, 
te ondersteunen in 

het bieden van goed 
onderwijs. 
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Toen ik op mijn huidige school een nieuwe 

leesmethode mocht kiezen, vergat ik bijna weer 

om goed na te denken over wat ik nou eigenlijk 

verwachtte van een leesmethode en stond ik op 

het punt om maar gewoon voor het vertrouwde 

te gaan. Gelukkig bedacht ik op tijd dat een 

methode ons, leerkrachten, hoort te ondersteunen 

in het bieden van goed onderwijs, dus wat waren 

nou eigenlijk onze wensen als team? We wilden 

doelgerichte, goede instructie kunnen geven aan 

alle kinderen in de groep. We wilden een flexibele 

methode, waarmee we de ruimte zouden voelen 

om in onze combinatiegroepen leesactiviteiten 

met de groep samen te kunnen doen. We wilden 

weer thematische schrijfopdrachten en actieve, 

motiverende werkvormen kunnen bedenken en 

die ook kunnen uitvoeren. We wilden onze 

aandacht eerlijker verdelen over alle leerlingen 

en we wilden vooral leesplezier terugzien bij elk 

kind op onze school en plezier hebben samen met 

de kinderen. Want wat is er nou specialer, 

nuttiger en leuker dan leren lezen?

Nu werk ik voor het derde jaar met Actief Leren 

Lezen en ik ben blij dat we als team bewust 

hebben stilgestaan bij onze behoeften als 

leerkrachten, want dat betekent automatisch dat 

je stilstaat bij de behoeften van de kinderen in 

jouw groep. Ik hoef alleen maar het lesboekje 

van de kinderen open te slaan om te weten wat 

het doel van de dag is. Er is geen tijdsdruk meer 

om ‘de methode af te krijgen’, er is weer 

vertrouwen in mijn expertise en er is ontzettend 

veel ruimte om te lezen. Ik zit niet meer aan een 

instructietafel met een paar kinderen die voelen 

dat ze minder goed leren lezen dan de rest van de 

groep, maar in de leeshoek op een poef te 

luisteren naar een trotse, startende lezer. Of ik zit 

in een kring een korte, duidelijke instructie te 

geven waar elke leerling in die kring een betere 

lezer van wordt.

Ik ben nog steeds een ervaren leerkracht die 

geniet van haar vak en die oog heeft voor elk 

kind in de groep, maar ik ben nu ook een juf met 

lucht. Laat de schooldag maar beginnen; ik weet 

precies wat ik moet doen!

Wil je meer lezen van juf Helen? 

Kijk dan op onze website  

of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. 

Of scan deze code:

Er is geen tijdsdruk  
meer om ‘de methode  

af te krijgen’,  
er is weer vertrouwen  

in mijn expertise  
en er is ontzettend veel 

ruimte om te lezen.
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Lars aan het ‘stillezen’ 
Een column van juf Helen

Elke leerkracht heeft minstens één Lars in de klas. 

De Lars in onze klas doet keurig alsof hij druk 

aan het lezen is tijdens het stillezen. Af en toe 

kijkt hij even om zich heen en als hij dan 

toevallig de pech heeft om oogcontact met de juf 

of meester te hebben, gaat hij betrapt en heel 

fanatiek in zijn leesboekje staren.

Na een tijdje heeft Lars zin om zijn benen te 

strekken. Hij klapt zijn boekje dicht, zucht even 

en loopt dan naar de boekenkast. Daar neust hij 

ietwat dromerig door de boeken en pakt, als hij 

het idee heeft dat hij het nu écht niet langer meer 

kan rekken, lukraak een boekje uit de kast. Op de 

terugweg naar zijn plekje tikt hij het liefst zijn 

vriend Jos even op zijn achterhoofd, waar jij 

ontzettend van baalt, want Jos zit nét lekker te 

stillezen in zijn leesboek over draken. En dan 

maakt Lars het liefst nog even een fluisterend 

babbeltje met zijn buurman, waarna hij weer 

van voren af aan begint met om zich heen 

kijken.

Wat heb je al veel geprobeerd om Lars aan het 

lezen te krijgen.

Je bent al bij de bibliotheek geweest om een boek 

over dieren te lenen, want hij wil later Freek Vonk 

worden. Je hebt op hem gemopperd en je hebt 

hem beloond. Ook kan je niet elk stil-leesmoment 

naast hem gaan zitten, want tja…. Meestal heb 

je niet één Lars in je klas. Hij zal toch echt zelf 

aan het lezen moeten.

De boekenkast van Actief Leren Lezen

Dan ga je met de boekenkast van Actief Leren 

Lezen aan de slag. De boeken zien er allemaal 

aantrekkelijk uit. En ze zijn grappig, spannend en 

mooi. Vanaf drie weken leesonderwijs kunnen de 

kinderen al écht zelf een boek lezen. De boeken 

gaan over alle thema’s waar kinderen 

enthousiast van worden. Ook over dieren dus!

De Lars in onze klas  
doet keurig alsof hij  
druk aan het lezen is 
tijdens het stillezen.

Hij zal toch echt  
zelf aan het lezen 

moeten.
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Maar dat is niet het geheim waardoor stillezen 

meer betekenis krijgt voor Lars. Het geheim is de 

map die je als leerkracht krijgt. In deze map 

staan van alle boeken zowel mondelinge als 

schriftelijke vragen. Als Lars nu een boek uitheeft, 

krijgt hij een ‘interview’ met de juf over het boek. 

Hij heeft nog steeds af en toe zijn loopje, maar 

nu naar zijn leesmeter. Onder zijn foto plakt hij 

zelf een strookje met de titel van zijn gelezen 

boek op. Ik weet dan dat het tijd is voor zijn 

interview. Ik kan hem gerichte vragen stellen 

over het boek. Met hem door het boek bladeren 

en hij kan laten zien waar hij een antwoord heeft 

gelezen. We lachen samen na over een grapje in 

het boek en Lars vertelt even een spannend stukje 

na.

Lars zucht: ‘Wow juf, dat jij al deze boeken hebt 

gelezen en zo goed weet wat er in elk boek 

gebeurt!’. Ik knik en zeg tegen Lars: ‘Als je zo 

doorgaat met lezen, ken jij ze over een jaartje net 

zo goed!’ Daarna loopt Lars met zijn 

allernieuwste aanwinst naar zijn tafel.

Natuurlijk kan hij het niet laten toch even 

iemand kort te storen. Het blijft Lars, hè?

Maar zie hem nou lezen. Hoera!

Wil je meer lezen van juf Helen? 

Kijk dan op onze website  

of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. 

Of scan deze code:

Vanaf drie weken 
leesonderwijs kunnen  
de kinderen al écht  
zelf een boek lezen.
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‘De schrijvers van deze boeken zijn ware kunstenaars.’  
Interview met AVI-specialist Annemarie Dragt

Annemarie is bij Uitgeverij Kluitman verantwoordelijk voor de AVI-boeken. 

Ook heeft ze als redacteur meegewerkt aan het opzetten van Actief Leren Lezen. 

Het AVI-niveau is helemaal ingeburgerd in het 

onderwijs in Nederland en in mindere mate ook 

in Vlaanderen. Waarom gebruiken we dit 

systeem? En wat zijn de voor- en nadelen?

Annemarie, kun je ons vertellen wat AVI is?

‘AVI is een hulpmiddel dat vertelt wat het 

technisch leesniveau van een boek is. Dankzij het 

AVI-systeem kunnen leerkrachten en ouders 

boeken uitzoeken voor beginnende lezers die ze 

kunnen lezen, maar die ook genoeg uitdaging 

bevatten, wat betreft het technisch leesniveau. 

AVI is ook het niveau dat aan kinderen wordt 

toegekend door middel van toetsen van het CITO. 

Zo weet de leerkracht wat de vorderingen van de 

leerling zijn en op welk technisch leesniveau hij 

of zij leest.’

Boeken voor beginnende lezers hebben vaak 

een AVI-niveau. Kun je uitleggen hoe dat 

wordt toegekend?

‘Ja, dat wordt gedaan door het CITO. Zij hebben 

onderzocht wat maakt dat teksten makkelijker of 

moeilijker leesbaar zijn. Op grond hiervan 

hebben ze een systeem opgezet om boeken te 

meten. Uitgevers sturen de teksten naar het CITO, 

waar ze worden gemeten en een AVI-niveau 

krijgen.’

En wat bepaalt nu of een tekst makkelijk of 

moeilijk is?

‘AVI zegt iets over het technisch leesniveau van 

een tekst. Om te beginnen wordt gekeken naar de 

lengte van de woorden. Hoe langer de woorden 

gemiddeld zijn, hoe moeilijker de tekst te lezen is. 

Daarnaast wordt gekeken of de woorden veel 

voorkomen of niet. Het is makkelijker om een 

woord te lezen dat je vaker tegenkomt.’

Denk je dat het goed is dat boeken voor 

beginnende lezers een AVI-niveau hebben?

‘Ja, het AVI-systeem is zeker een heel nuttig 

hulpmiddel. Het geeft een goede indruk van het 

leesniveau van een tekst en daardoor komen de 

goede boeken bij de lezers terecht. Maar AVI is 

niet het enige: het belangrijkst is natuurlijk dat 

een kind een boek kiest dat hem of haar 

aanspreekt. Daarbij zijn ook andere factoren van 

belang: staan er wel of geen illustraties in? Hoe 

Het belangrijkst is 
natuurlijk dat een kind 
een boek kiest dat hem  

of haar aanspreekt. 
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groot zijn de letters, en hoeveel zinnen staan er 

op een pagina? Is het leuk geschreven? Maar het 

allerbelangrijkst is toch wel: spreekt het 

onderwerp het kind aan?

Een lezer die gemotiveerd is om een bepaald boek 

te lezen kan misschien best een hoger niveau aan 

dan uit de AVI-toets is gekomen en leert daar ook 

weer van. En andersom: hoe erg is het als een 

kind enorm geniet van een boek dat misschien 

iets te makkelijk is? Het leert op die manier wel 

dat je aan lezen heel veel plezier kunt beleven!’

Bij Actief Leren Lezen gaan de leerlingen al na 

een paar weken hun eerste boeken lezen. Wat 

voor eisen stel je aan zulke boeken?

‘Zodra de leerlingen alle gangbare letters kunnen 

lezen, hebben we boeken voor ze! Ik weet nog 

precies welk boek ik het eerste heb gelezen en ik 

denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dat 

eerste boek is zo belangrijk! Ik wil heel graag dat 

de leerlingen meteen ervaren hoe mooi het is om 

te lezen. Juist deze eenvoudige boeken moeten de 

moeite waard zijn. 

De schrijvers van deze boeken zijn ware 

kunstenaars. Het is ontzettend moeilijk om met 

alleen m-k-m-woorden en korte klinkers een goed 

verhaal te schrijven. Toch hebben ze verhalen 

gemaakt die grappig of spannend zijn en die niet 

onderdoen voor boeken met veel meer letters en 

woorden. De illustraties zijn natuurlijk ook heel 

belangrijk, want die vertellen een deel van het 

verhaal dat misschien niet in woorden gevat kan 

worden.’

Bij Actief Leren Lezen horen boekenkisten met 

150 boeken, waar heel veel positieve reacties 

op worden gegeven. Hoe zorg je dat al die 

boeken de moeite waard zijn?

‘Als je begint met lezen moet je enorm je best 

doen om een boek te lezen. Die moeite blijf je er 

alleen in steken als je ook wordt beloond met een 

leuk, spannend verhaal waarin van alles gebeurt. 

Waarin een nieuwe wereld voor je opengaat en 

waarin je vrienden maakt. Waarin je kunt lachen 

of griezelen, en op het puntje van je stoel zit. Wij 

willen zulke boeken aanbieden.

Voor een beginnende lezer is het geweldig als alle 

moeite van het lezen wordt beloond doordat er op 

elke bladzijde van het boek iets gebeurt. Voor een 

auteur is dat een uitdaging, want dat betekent dat 

er weinig ruimte is om achter gronden te schetsen 

en uit te weiden over zijlijnen in het verhaal. 

Maar dan zijn er nog de illustraties: daarmee kan 

ook een deel van het verhaal verteld worden. 

Een heel boek is enorm voor iemand die nog niet 

veel gelezen heeft. Maar het gevoel dat de lezer 

krijgt als hij voor het eerst een echt boek heeft 

uitgelezen, is geweldig. De schrijver kan de lezer 

door het boek heen helpen en motiveren om door 

te lezen. Aan het eind van iedere pagina en aan 

het eind van ieder hoofdstuk moet de lezer verder 

willen lezen en willen weten hoe het verhaal 

afloopt. Elk boek moet dus een goede 

spanningsboog hebben, van bladzijde naar 

bladzijde, maar ook door het hele boek heen. De 

lezer moet met rode oortjes verder willen lezen.

Wij willen boeken uitgeven die lezen bijzonder 

maken. Als beginnende lezers meteen al in de 

gaten krijgen dat lezen echt de moeite waard is, 

dan zullen ze gemotiveerd zijn om er hun best 

voor te doen. En als je makkelijk leest, heb je 

daar een hoop plezier van in je schoolcarrière. 

Die eerste jaren zijn zo belangrijk!’

Juist deze eenvoudige 
boeken moeten de  
moeite waard zijn. 
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Een kijkje achter de schermen bij ALL  
Door redacteur Lisa

Leren lezen met begrip én plezier
Actief Leren Lezen draait om eenvoud en effecti-
viteit. Bij onze methode ligt de focus volledig op 
het lezen en het begrijpen van woorden en teksten. 
Naast het leren lezen zetten wij ons ook in om het 
leesplezier van kinderen te vergroten – lezen is 
natuurlijk ontzettend leuk, maar ligt daarnaast 
ook aan de basis van belangrijke schoolvakken. 
Veel leesplezier zorgt ervoor dat je meer leest, en 
hoe meer je leest, hoe beter je erin wordt!

Het leesplezier moet dus terugkeren in de klas. De 
afgelopen tijd is leesplezier en leesvaardigheid 
een veelbesproken item, naar aanleiding van de 
resultaten van het laatste PISA-onderzoek. In de 
Tweede Kamer werd uitgebreid gesproken over 
begrijpend lezen en leesplezier met verschillende 
hoogleraren en experts. Als methode zetten wij 
ons in om de neergaande lijn van de 
leesresultaten te doorbreken. Onze missie: alle 
leerlingen leren lezen met begrip én plezier!

Voor en door leerkrachten
Actief Leren Lezen is ontstaan vanuit de praktijk 
van het leesonderwijs. Het initiatief voor de 
methode is genomen door leerkrachten. 
Inmiddels bestaat ons ontwikkelteam uit 
leerkrachten, leesspecialisten, adviseurs en 
redacteuren. We hechten er veel waarde aan dat 
leerkrachten tevreden zijn met de methode; 
feedback en wensen nemen we altijd serieus. Uit 
enquêtes bleek bijvoorbeeld dat er behoefte was 
aan extra oefenmateriaal voor leerlingen uit 
groep 3 die aanvankelijk net wat meer tijd nodig 
hebben om de letters te automatiseren. Als 
ontwikkelteam zijn we hier direct mee aan de 
slag gegaan, waaruit het Extra Lesboek is 
ontstaan. In de toekomst zullen we blijven 
luisteren naar de wensen van leerkrachten. Actief 
Leren Lezen zal altijd een methode voor en door 
leerkrachten zijn!

Samenwerking met experts uit het onderwijs
De redacteuren van ALL werken samen met 
leerkrachten, leesspecialisten en adviseurs om de 
methode zo effectief en volledig mogelijk te 
maken. Met de experts uit het onderwijs komen 
wij uiteindelijk tot een opzet van een lesboek of 
een werkboek. Wat betreft het technisch lezen 
kijken wij bijvoorbeeld allereerst scherp naar de 
verschillende leesniveaus zoals die door het CITO 
zijn vastgesteld. Vervolgens zetten we op een rijtje 
welke leesmoeilijkheden aan bod moeten komen 
en in welke volgorde. We willen een vloeiende 
doorgaande lijn, dus de volgorde van de lessen 
moet kloppen met onze methode én aansluiten 
bij de vastgestelde kerndoelen. Daar gaat nog 
heel wat denkwerk in zitten!

Samenwerking met kinderboekenauteurs en 
illustratoren
We willen dat de lessen zo leuk mogelijk zijn! 
Daarom werken wij ook nauw samen met de 

Actief Leren Lezen maakt over dit onderwerp 
podcasts met gastsprekers:
• Roel van Steensel (hoogleraar Leesgedrag aan 

de Vrije Universiteit); 
• Joyce Gubbels (Expertisecentrum Nederlands); 
• Luc Koning (pravoo/redzaamheidslezen); 
• Eveline Aendekerk (CPNB); 
• Carlijn Pereira (Taalunie); 
• Geke van Velzen (Stichting Lezen & Schrijven); 
• Gerda Broekstra (De Schrijfvriend);
• Eliane Segers (hoogleraar Lezen en Digitale 

media aan de Radboud Universiteit). 

Beluister onze podcasts via Spotify, Soundcloud of 
onze website: 
www.actieflerenlezen.nl/luisteren-kijken/
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ervaren kinderboekenauteurs en illustratoren van 
Kluitman. 
Als de opzet van een lesboek of werkboek 
vaststaat, vragen we auteurs om teksten te 
schrijven bij de lessen. Als het doel van de les 
bijvoorbeeld het lezen van de tweetekenklank ‘oe’ 
is, vragen we een auteur om een korte tekst te 
schrijven met allerlei woorden die ‘oe’ bevatten. 
Voorop staat dat zo’n tekst leuk om te lezen is, en 
dus geen opsomming van zo veel mogelijk 
woorden met de ‘oe’. De kinderboekenauteurs 
met wie wij samenwerken laten hun creativiteit 
hier graag op los! 

We streven ernaar om de auteurs zo vrij mogelijk 
te laten in hun keuze voor onderwerp en 
tekstsoort. Onze auteurs bedenken altijd weer iets 
origineels, waar we tijdens het lezen op de 
redactie de slappe lach om krijgen of juist door 
worden geraakt. 
Die veelzijdigheid aan invalshoeken, onder-
werpen, schrijfstijlen en tekstsoorten zorgt ervoor 
dat er uiteindelijk een boek ontstaat vol mooie 
teksten. De lessen vervelen niet, omdat er elke 
keer weer een andere tekst centraal staat die op 
zijn eigen manier aanspreekt. 

Actief Leren Lezen is voor alle kinderen
Bij ALL willen we dat alle kinderen zich 
aangesproken voelen. Dat betekent dat er in onze 
methode ruimte is voor de diversiteit die bij onze 
wereld hoort. We lezen de teksten dus niet alleen 
na op kwaliteit en technisch leesniveau, maar we 
letten er ook goed op dat nieuwe of lastige 
woorden in een betekenisvolle context worden 

gebruikt. Niemand mag worden achtergesteld 
omdat ze bijvoorbeeld in een grote stad wonen of 
nog nooit op vakantie zijn geweest. We willen dat 
alle kinderen de teksten kunnen begrijpen en zich 
erin kunnen inleven. Leren lezen moet voor alle 
kinderen een mooie ervaring zijn!
Om diezelfde reden vinden wij het belangrijk om 
een breed scala aan personages aan te bieden. 

We willen cultureel diverse personages neerzetten, 
wat onder andere te zien is aan hun namen en 
de illustraties. Ook proberen we rolpatronen en 
stereotyperingen te doorbreken. Zo horen er bij 
het Doeboek voor groep 4 toneelteksten waarbij 
bijna alle rollen zonder mannelijke of vrouwelijke 
voornaamwoorden zijn geschreven, waardoor het 
niet uitmaakt wie de rollen van bijvoorbeeld 
ouders, uitvinders of ridders spelen. Onze teksten 
moeten herkenbaar zijn voor álle kinderen!

‘Ik ben nu al benieuwd naar 

het boek. Zo interessant wat 

mijn collega-schrijvers van de 

opdrachten hebben gemaakt!  

Het lijkt me voor jullie ook 

spannend en leuk om te zien wat 

iedereen verzint. Ieders fantasie 

gaat een andere kant op.’

Kinderboekenauteur en ALL auteur 
Marianne Witte

‘Kinderboeken moeten álle 

kinderen een thuis bieden. Er is 

geen fijnere leeservaring voor een 

kind dan zichzelf tegen te komen 

in een verhaal.’

Kinderboekenauteur en ALL auteur  
Pim Lammers

les 31 

het boek
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boe
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het boek

v 
v oe 
voe
voe t
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koek
de koek

koe loes loopt naar de kip.

‘boe!’ doet koe loes.

‘tok!’ zegt de kip.

koe loes loopt naar de pup.

‘boe!’ doet koe loes.

‘woef!’ zegt de pup.

koe loes loopt naar de mus.

‘boe!’ doet koe loes.

‘boe!’ zegt de mus. 

‘nee mus,’ zegt koe loes. 

‘geen boe. 

jij bent heus geen koe!’
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oe
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Kluitman Educatief  
Prins Alexanderlaan 1a  
2912 AJ  Nieuwerkerk a/d IJssel  
0180 – 31 92 98

info@actieflerenlezen.nl 
www.actieflerenlezen.nl

Interesse?  
Vraag onze zichtzending aan,  

of nodig een van onze adviseurs uit  
op uw school.

Actief Leren Lezen  

bevalt ons heel goed,  

we zijn over het algemeen  

dus heel tevreden.  

Ook heel fijn  

dat die boekenkisten  

erbij zitten.

Jenaplanschool De Kring

Wij zijn echt blij  

met deze methode  

en supertrots  

op onze kinderen.  

Ze lezen met veel plezier  

en dat is nou net  

wat wij wilden!

Basisschool De Windroos

Wij voelen ons gehoord door jullie (de methode).  

De besloten Facebookgroep met lesideeën.  

De bijeenkomst met mede ALL gebruikers  

met heel veel praktische tips.

OJBS De Driehoek

We zijn zo blij met jullie methode. 

Onze kinderen lezen weer!

Basisschool De Globetrotter

• Goed en met plezier vloeiend 
leren lezen in eigen tempo.

• Duidelijke structuur en 
opbouw met een frisse 
uitstraling.

• Flexibel, te combineren met 
elk soort onderwijs.

• Inclusief boekenkisten 
voor in de klas van de 
kinderboekenschrijvers  
van Kluitman.


