
De code van
begrijpend lezen 

is nu gekraakt!
Onderwijs2Go

GRIP op BEGRIP

— universeel — 

— multifunctioneel —

Sterk BEGRIP

Herken je dat leerlingen vluchtig lezen,
weinig inlevingsvermogen hebben, moeite
hebben met informatieverwerking en niet
altijd logisch nadenken?

Je ziet het aan hoe leerlingen te snel
aannames doen, levendig in het wilde weg
associëren, stukjes tekst een eigen leven
laten leiden of vragen niet goed
beantwoorden. 

NIEUWE THEORIE VOOR
BEGRIJPEND LEZEN



Creëer meer kansen 
voor leerlingen, 

maak ze leesvaardig 
voor de toekomst!

Waarom, hoe 
en wat
Er kan meer uit leerlingen gehaald worden
dan er nu uit komt. 

Wanneer leerlingen snappen hoe het
systeem van tekstverbanden werkt, hoe
vragen en signaalwoorden geordend zijn,
krijgen ze meer grip op begrijpend lezen. 

Daardoor zijn leerlingen zelfverzekerder
om moeilijkere teksten te doorgronden.
Ook krijgen ze meer grip op communicatie
in het algemeen.

Onderwijs2Go heeft online trainingen
ontwikkeld, zodat leerkrachten meer tools 
 in handen hebben om de leerlingen
leesvaardiger te maken. Met Sterk BEGRIP
breng je als team de kwaliteit van het
begrijpend lezen op een hoger plan.

Met instructie, Cito-analyse, leerlijn, samen
praten over teksten, leesbaarheid van een
tekst bepalen, samenwerken met ouders,
aandacht voor rijke onderwerpen en
woordenschat breng je leerlingen
doelbewust vooruit. 

Bij begrijpend lezen worden allerlei
denkfouten gemaakt. Door deze
denkfouten goed in beeld te hebben, kun je
als leerkracht makkelijker bijsturen.

DENKFOUTEN WORDEN
ONDERVANGEN

toepasbaar op allerlei teksten
groeimodel van groep 1 - 8 en zelfs VO
voor elk werk-denkniveau

Begrijpend lezen is communicatie
begrijpen. Het is ook de basis van alle
vakken en de maatschappij. 

Met Sterk BEGRIP geef je leerlingen een
universeel en multifunctioneel handvat
mee voor de toekomst.

24/7 INZETBAAR

Wanneer leerlingen goed begrijpen hoe
tekstverbanden met elkaar samenhangen,
snappen ze beter wat er gevraagd wordt.
Ze groeien in begrijpen van de schrijver.
Ook ontwikkelen ze een sterker probleem-
oplossend denkvermogen. En weten ze
wanneer ze kritisch en creatief kunnen
nadenken

TEKSTVERBANDEN HANGEN
LOGISCH MET ELKAAR SAMEN

De voordelen

Contact
contact@onderwijs2go.nl

www.onderwijs2go

- Terena Spijker-Kroon - 


