
 

Doel 3 : 
GBS Scheut wil de leesvaardigheden van de kinderen verhogen 
 

1 

 

 Door : 
- Gerichter te observeren en te analyseren 
- In te zetten op een goede leesstart in de kleuterschool (herhaald 

voorlezen, begrijpend luisteren, leesactiviteiten in de boekenhoek, …) 
- In te zetten op leesplezier 
- Meer leeskansen te bieden 
- Handvatten aan te reiken om het leesbegrip te stimuleren 
- De werking van de boekenhoek te optimaliseren 

 
Schooljaar 2017-2018 

3.1  Meer leestijd voorzien in de klas 
3.2  Gerichte ondersteuning tijdens bibbezoeken 
3.3  Analyse van leesresultaten TL 
3.4  Verticale samenhang creëren in de boekenhoek kleuterklassen 
3.5  Op teamniveau nadenken over leesbevorderende activiteiten 

 
Schooljaar 2018-2019 

3.6  Context en woordenschat in teksten vergroten 
3.7  Teksten op voorhand uitspitten 
3.8  Gebruik maken van de bibboxen  
3.9  Niveaulezen 
3.10 Uitbreiden van de bibbezoeken  
3.11 Leesbevorderende activiteiten integreren in de klaswerking 
3.12 Activiteiten uitwerken in de boekenhoek 
 

Schooljaar 2019-2020 
      3.13 Uitkijken naar een nieuwe taalmethode die meer aansluit bij de noden   
               van onze leerlingen 
      3.14 Boekenhoeken functioneler maken in de lagere school 
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Schooljaar 2017-2018 

3.1  Meer leestijd voorzien in de klas 

Doelstellingen op : 

Leerlingenniveau :  De leerlingen verbeteren hun leesresultaten door meer oefenkansen 

Leerkrachtenniveau :  De leerkrachten hebben aandacht voor lezen binnen hun 

weekplanning 

Schoolniveau :  / 

Tijdspad : 

Wanneer ? Wat ? Door wie ? Evaluatie 

augustus 2017 Bij het opstellen van de 

weekroosters dagelijks vrij 

lezen inplannen 

Klaslkrn.  

september 2017 

– juni 2018 

Aandacht voor extra leestijd 

tijdens alle vakken 

Klaslkrn.  

Dagelijks vrij lezen in de klas Klaslkrn.  

 

3.2 Gerichte ondersteuning tijdens bibbezoeken 

Doelstellingen op : 

Leerlingenniveau :  De leerlingen kiezen boeken die aansluiten bij hun interesses en 

leesniveau, waardoor ze daadwerkelijk tot lezen komen. 

Leerkrachtenniveau :  De leerkrachten houden toezicht op de boekenkeuze van de leerlingen 

 

Schoolniveau :  De school ziet er op toe dat alle klassen op bibbezoek gaan. 

Tijdspad : 

Wanneer ? Wat ? Door wie ? Evaluatie 

augustus  2017 Alle klassen schrijven zich in 

voor de bibbezoeken 

Klaslkrn.  

september 2017 Ondersteuners vergezellen de 

klassen tijdens hun eerste 

bibbezoek. 

Klaslkrn. + 

zorgteam 

 

november 2017 

januari 2018 

april 2018 

 

 

Ondersteuners vergezellen de 

klassen waar ondersteuning bij 

het kiezen van boeken 

noodzakelijk blijkt. 

Klaslkrn. + 

zorgteam 
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3.2  Analyse van leesresultaten 

Doelstellingen op : 

Leerlingenniveau : De leerlingen oefenen doelgericht op hun specifieke moeilijkheden. 

Leerkrachtenniveau : De leerkrachten krijgen een beter zicht op de technische 

leesmoeilijkheden van de leerlingen. 

Schoolniveau : De school zorgt voor een transparantie van de technische leesresultaten 

gedurende de schoolloopbaan. De school gaat op zoek naar de hiaten in het technisch 

leesonderwijs.  

Tijdspad : 

Wanneer ? Wat ? Door wie ? Evaluatie 

oktober  2017 

januari 2018 

Afname diagnose technisch 

lezen uit Totemtaal 

zorgteam  

Februari 2018 

Juni 2018 

Afname AVI-testen + analyse zorgteam  

Maart 2018 Acties vastleggen op 

leerlingenniveau voor 

resterende schooljaar: 

leerlingen die ondermaats 

scoren, zoveel mogelijk 

trachten bij te werken. 

Klaslkrn. + 

zorgteam 

 

Maart 2018 Analyse van de leesresultaten 

op school- en klasniveau: 

conclusies trekken en mogelijke 

acties bepalen. 

team  

Juni 2018 Acties vastleggen voor komend 

schooljaar, gebaseerd op AVI-

resultaten juni. 

Klaslkrn. + 

zorgteam 

 

 

3.3  Verticale samenhang creëren in de boekenhoek kleuterklassen 

Doelstellingen op : 

Leerlingenniveau :  De kleuters hun interesse voor boeken wekken 

Leerkrachtenniveau :  De leerkrachten verruimen hun aanbod van de boekenhoek 

 

Schoolniveau :  De school komt boeken aan om de boekenhoek te verruimen 
 

Tijdspad : 
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Wanneer ? Wat ? Door wie ? Evaluatie 

Oktober  2017 Aankoop van nieuwe boeken 

om het aanbod in de klassen te 

vergroten 

Klaslkn.  

Januari 2018 Nascholing omtrent 

prentenboeken in de 

kleuterschool 

Ondersteuner   

Maart 2018 Teamoverleg tijdens 

personeelsvergadering omtrent 

het aanbod in de 

boekenhoeken + nadenken 

over mogelijke acties 

Klaslkn.+ 

zorgteam 

 

 

3.5 Op teamniveau nadenken over leesbevorderende activiteiten 

Doelstellingen op : 

Leerlingenniveau :  De leerlingen verhogen hun leesplezier. 

Leerkrachtenniveau :  De leerkrachten voorzien leesbevorderende activiteiten. 

 

Schoolniveau :  De school zorgt voor ideeën op verschillende klasniveaus. 

Tijdspad : 

Wanneer ? Wat ? Door wie ? Evaluatie 

Oktober 2017 Tijdens een 

personeelsvergadering worden 

leesbevorderende activiteiten 

opgelijst na brainstorm. 

Team lager  

November 2017 Elke klasleerkracht kiest een 

leesbevorderende activiteit die 

hij/zij zal uitwerken in de loop 

van het schooljaar. 

Klaslkn. lager  

Januari – juni 

2018 

Ingebruikname van stripbox: 

bovenbouw via uitleensysteem. 

Klaslkn. 

bovenbouw 

 

Februari 2018 Binnen het jaarthema wordt er 

aandacht geschonken aan 

boeken en leesplezier.  

Team   

Maart 2018  Jeugdboekenweek: de 

bibliotheek van Anderlecht 

organiseert 

auteursontmoetingen: auteurs 

komen er voorlezen en 

verhalen vertellen. 

Klaslkn. lager  

April 2018 Introductie en ingebruikname 

van de bibboxen in de lagere 

schoolklassen 

Klaslkrn. lager  

 


