veilig leren

lezen

Ster? Maan? Raket?
Of zon?

Auteur: Huub Lucas en Bea Zuurwelle

In het artikel ‘Observaties belangrijk bij het le-

Kortom, een ‘viertal wegen’ waarlangs de meeste
kinderen (uit onderzoek blijkt 95%) aan het eind van

ren lezen’ was de conclusie dat de twee-eenheid

groep 3 het einddoel van het aanvankelijk leeson-

observaties én toetsgegegevens onmisbaar is bij

derwijs behalen. Maar hoe bepaal je welke aanpak
het beste is voor een kind? En wanneer kun je het

het afstemmen van het leesonderwijs op de be-

beste beginnen met differentiëren naar aanpakken?

hoeften van leerlingen. De volgende stap is het

Gedifferentieerde aanpak vanaf het begin

bepalen van de juiste aanpak. Bij welke aanpak

Vanuit groep 2 komen kinderen meestal met een ad-

(ster, maan, raket, zon) is het kind het meest ge-

vies naar groep 3. Ze hebben allemaal een periode
achter de rug waarin – op de meeste scholen – veel

baat? Over dit onderwerp gaat dit vierde artikel

aandacht is besteed aan beginnende geletterdheid.

in de reeks over het afnemen van toetsen, het in-

De leerkracht van groep 2 kan over elke leerling informatie geven. Vaak is in de kleutergroepen gewerkt

terpreteren van toetsresultaten, en het aanpas-

met het Groeiboekje letters (zie www.zwijsen.nl). De

sen van het leesonderwijs aan de behoeften van

informatie in dit boekje laat zien welke letters het
kind al kent. Ook kan uw collega van groep 2 belang-

uw leerlingen.

rijke informatie doorgeven over bijvoorbeeld de mate
waarin een kind auditief sterk of juist zwak is. Kan

Keuze uit vier aanpakken

het auditieve synthese toepassen? En kan het ge-

In de methode Veilig leren lezen wordt een vorm van

sproken woorden analyseren? Kan het kind mis-

convergente differentiatie toegepast. Aan verschil-

schien al eenvoudige woorden lezen met behulp van

len tussen leerlingen wordt binnen de eigen groep

de elementaire leeshandeling?

tegemoetgekomen door te werken met verschillende
manieren van aanpak: ster, maan, raket, zon.
• De maanaanpak wordt gevolgd door leerlingen
waarbij de leesontwikkeling op de gebruikelijke
wijze verloopt (de methodevolgers). Daarbij kan
nog onderscheid worden gemaakt in risicolezers
(steraanpak) en leerlingen die al snel een versnelling in hun leesontwikkeling weten te realiseren
(raketaanpak).
• Daarnaast is er een aanpak voor leerlingen die aan
het begin van het schooljaar al (bijna) alle letters
kennen en al eenvoudige woorden kunnen lezen
(zonaanpak).
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Aanpak

Omschrijving

Ster

• Kinderen die moeite hebben met auditieve taken; nog nauwelijks over letterkennis beschikken; geen interesse
in lezen tonen.

Maan

• Kinderen die geen moeite hebben met auditieve taken en slechts een beperkt aantal letters kennen.
• Kinderen die zijn blijven zitten.

Raket

In de loop van de kernen 1 en 2 zal blijken welke kinderen een versnelling in hun leesontwikkeling realiseren.
Maar bij het begin van kern 1 werkt u nog zonder raketaanpak.

Zon

Kinderen, die én:
• alle letters en mkm-woorden correct en vlot lezen: bij de Lettertoets (Kopieermap p.21) moet de score ‘correct’
minstens 30 zijn, en de tijdscore mag niet hoger zijn dan 40 seconden. De score op de woordentoets (DMT
Leeskaart 1A) moet minimaal 20 zijn;
• een zelfstandige werkhouding hebben;
• een actieve leeshouding tentoonspreiden.

Schema 1: aanpakbepaling bij kern 1 op basis van informatie uit groep 2

Op basis van dergelijke gegevens kunt u aan het be-

Welke aanpak voor welk kind?

gin van het schooljaar bepalen welke aanpak voor

Het is belangrijk om na elk toetsmoment, na elke

een leerling geschikt is. Hierbij kunt u gebruikmaken

kern dus, te bekijken of elk kind in uw groep zich nog

van de informatie in schema 1.

steeds op de juiste ‘weg’ bevindt; of de toegewezen
aanpak nog altijd de juiste is.

Wij adviseren u om de volgende procedure te volgen:

Bij het bepalen van een aanpak kunt u een toetsuit-

1 Bepaal of er leerlingen zijn die de zonaanpak kun-

slag of een niveaucode níet automatisch koppelen
aan een bepaalde aanpak. U kunt er bijvoorbeeld niet

nen gaan volgen.
2 Bepaal welke leerlingen het risico lopen op proble-

zondermeer van uitgaan dat voor een kind dat op de

men bij het leren lezen (risicoleerlingen). Deze

toets voldoende (V) scoort de maanaanpak de juiste

leerlingen krijgen vanaf het begin extra aandacht

aanpak is. Een steraanpak hoeft niet uitgesloten te

in de vorm van verlengde instructie, begeleide ver-

zijn.

werking en begeleide oefening: de steraanpak.

Bij het bepalen van de juiste aanpak na elke kern
kunt u als volgt te werk gaan:

3 Alle overige leerlingen volgen de maanaanpak.

• Kijk naar de toetsuitslagen van de laatste ‘Veilig &

Starten met alleen de maanaanpak

vlot-toetsen’. Haalt het kind telkens hetzelfde niveau? Of is er sprake van dalende niveauscores? Of

U kunt er ook voor kiezen om alle leerlingen in de

van stijgende niveauscores?

groep met de maanaanpak te laten starten, ongeacht
de resultaten en de bevindingen uit groep 2. U vormt

• Is er een specifiek leesvaardigheidsprobleem?

zich dan gedurende de eerste vier weken zelf een

• Hoe is de leeshouding?

goed beeld van de leerlingen voor de bepaling van de

• Is het kind onbevangen, spontaan en vol zelfver-

aanpak die u vanaf kern 2 gaat hanteren.

trouwen? Of is het juist onzeker, verlegen of faal-

Voor leerkrachten die nog niet eerder met de metho-

angstig?

de Veilig leren lezen hebben gewerkt, de materialen

• Heeft het kind bepaalde problemen die een nega-

nog niet door en door kennen, en die weinig ervaring

tieve uitwerking hebben op de leesontwikkeling

hebben met het toepassen van convergente differen-

(bijvoorbeeld: zwakke concentratie, adhd, zwak

tiatie, is dit een prima werkwijze. In de loop van

kortetermijngeheugen)?
• Zijn er ontwikkelingen in de thuissituatie die van

kern 1 start u al wel met het geven van verlengde in-

invloed zijn op de leesontwikkeling?

structie en begeleide inoefening aan kinderen die u
in de voorgaande lessen zijn opgevallen als mogelij-

• Hoe is het gedrag van het kind tijdens de leesles?

ke risicoleerlingen.

• Hoe verhoudt het kind zich qua leesontwikkeling
tot de rest van de groep?
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Aanpak

Omschrijving

Ster

• Kinderen die:
- Onvoldoende (O) of Twijfelachtig (T) scoren op de ‘Veilig & vlot-toets’;
- een leesvaardigheidsprobleem hebben, dat via verlengde instructie en begeleide inoefening opgelost kan
worden.
• Kinderen die weliswaar Voldoende (V) als toetsscore behalen, maar waarvan in de klas blijkt dat ze moeite
hebben met het volgen van het tempo.
• Kinderen die weliswaar Voldoende (V) als toetsscore behalen, maar die onzeker of faalangstig zijn of die
blijkbaar ‘niet lekker in hun vel zitten’.

Maan

• Kinderen die ‘V’, ‘RV’, ‘G’ scoren op toetsen.
• Kinderen die weliswaar ‘RV’ en ‘G’ scoren op toetsen, maar die geen zelfstandige werkhouding hebben.

Raket

• Kinderen die:
- herhaaldelijk ‘RV’, ‘G’, en ‘ZG’ scoren op de ‘Veilig & vlot-toetsen’;
- zelfstandig kunnen werken;
- laten blijken dat ze toe zijn aan meer uitdaging.
• Kinderen die Uitmuntend (U) scoren op de ‘Veilig & vlot-toetsen’, maar:
- erg faalangstig of onzeker zijn bij het lezen;
- weinig gemotiveerd zijn en geen actieve leeshouding hebben;
- geen zelfstandige werkhouding hebben.

Zon

• Kinderen die bij binnenkomst in groep 3 de volgende minimale scores behalen op:
- Lettertoets (Kopieermap p. 1.21): 30 goed; maximaal 40 seconden;
- DMT Leeskaart 1A: 20 goed.
• Kinderen die:
- al meerdere malen ‘U’ scoren op Veilig & vlot-toetsen;
- een actieve leeshouding hebben;
- goed zelfstandig kunnen werken;
- behoefte hebben aan uitdaging;
- niet faalangstig of onzeker zijn;
- helemaal niet meer spellend lezen, uitsluitend vloeiend en vlot.
• Kinderen die minimaal lezen op:
- kern 1 en 2: instructie M3 / beheersing M3;
- kern 3 en 4: beheersing M3 / instructie E3;
- kern 5 en 6: instructie E3 / beheersing E3;
- kern 7 en 8: beheersing E3 / instructie M4;
- kern 9 en 10: beheersing M4 / instructie E4;
- kern 11 en 12: instructie E4 / beheersing E4;

Schema 2: aanpakbepaling na elke kern op basis van toetsresultaten

Bij de bepaling van de leesaanpak gaat u dus uit van:

1 Werk niet met vaste indelingen

toetsresultaten én observatiegegevens. Meer hier-

Het mag niet zo zijn dat u aan het begin van het school-

over leest u in het artikel ‘Observaties belangrijk bij

jaar uw leerlingen indeelt bij een bepaalde aanpak en

het leren lezen’ (zie www.veiliglerenlezen.nl).

dat u het hele schooljaar aan deze indeling vasthoudt.

Bij het bepalen van de aanpak voor een leerling kunt

Als er goede redenen zijn om een leerling een nieuwe

u gebruikmaken van de aandachtspunten en richt-

aanpak toe te wijzen, dan moet dat mogelijk zijn. Con-

lijnen in schema 2. U begrijpt dat het slechts een

creet: een leerling met een steraanpak (risicolezer)

richtlijn is, die niet blind toegepast moet worden.

moet zich kunnen ontwikkelen tot een leerling met

Ongetwijfeld kunnen er meer aspecten relevant

een maanaanpak (methodevolger), maar andersom

zijn. U kent uw leerlingen het beste!

moet het ook mogelijk zijn dat een leerling vanuit de
maanaanpak in de steraanpak terechtkomt, of dat een

Wanneer wisselen van aanpak?

leerling met de raketaanpak zich ontwikkelt tot leerling met de zonaanpak.

Na elke kern bekijkt u welke aanpak voor een leerling
de meest geschikte is. Maar is het wel verstandig om
frequent van aanpak te wisselen? In verband met het

2 Verander niet steeds van aanpak

wisselen van aanpak kunt u de volgende drie richtlij-

Het is niet verstandig om met leerlingen van aanpak

nen volgen.

naar aanpak te jojoën: de ene keer ster, vervolgens
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lingen hoeven weliswaar niet vast zijn (zie hierbo-

3 Maak geen rare, grote sprongen bij het toewijzen van een aanpak

ven), maar mogen ook niet voortdurend wisselen. U

Neem nooit de beslissing om bijvoorbeeld een leer-

kunt als volgt te werk gaan:

ling die de maanaanpak volgt opeens de zonaanpak te

• Als een leerling problemen laat zien in de leesont-

laten volgen. En andersom moet u ook voorkomen dat

wikkeling, zorg er dan voor dat die leerling zo snel

een leerling met de zonaanpak opeens terechtkomt in

mogelijk de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft (de

de groep van leerlingen die de steraanpak volgen.

leerling krijgt de steraanpak).

Met andere woorden: werk steeds in de lijn van ster-

maan, een kern later weer ster, enzovoort. De inde-

• Als een risicolezer (steraanpak) groei in leesont-

maan-raket-zon en maak daarin geen sprongen.

wikkeling laat zien, plaats deze leerling dan niet
onmiddellijk in de maanaanpak. Wacht eerst eens

Tot slot

een kern af en bekijk of de positieve ontwikkeling

Het werken met aanpakken is een hulpmiddel voor de

zich voortzet. Als dat het geval is, kunt u overwe-

leerkracht om een kind dát leesonderwijs te geven

gen de leerling in de maanaanpak te plaatsen.

waaraan het behoefte heeft. Met de juiste aanpak zal

• Als een leerling met de maanaanpak een positieve

een leerling zijn of haar leesvaardigheid optimaal

leesontwikkeling laat zien, geef die leerling dan

kunnen ontwikkelen. Bekijk daarom na elke kern

gerust gelegenheid om ook eens met raketmateri-

zorgvuldig de toetsresultaten en uw observaties. Be-

alen te werken. Mocht blijken dat dit voor deze

paal op basis van deze gegevens de aanpak die de

leerling toch te veel gevraagd is, kunt u daar ook

leerling in de volgende kern zal gaan volgen.

weer meteen mee stoppen.
• Als een leerling de raketaanpak volgt en regelma-

Praktijktip: zijn er bij u op school meer groepen 3,

tig ‘ZG’ (zeer goed) en ‘U’ (uitmuntend) scoort op

bespreek de resultaten dan met uw collega(’s). Dat

de toetsen, ga dan na wat het beheersingsniveau

werkt wederzijds bijzonder stimulerend.

van die leerling is (zie schema op pagina 3). Op basis van die gegevens kunt u besluiten of deze leerling de zonaanpak kan gaan volgen.
• Als een leerling de zonaanpak volgt maar regelmatig mindere scores behaalt op toetsen, dan is het
voor deze leerling het beste om de raketaanpak te
gaan volgen. Waarschijnlijk is deze leerling op eigen kracht onvoldoende in staat om zijn leesvaardigheid verder te ontwikkelen en heeft daarom
behoefte aan meer gerichte instructie.
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