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Leesonderwijs op maat. Vanaf het begin elke leerling het leesonderwijs bieden waaraan hij of zij behoefte
heeft. Dat was de bedoeling bij de ontwikkeling van de methode. Om dit te kunnen realiseren wordt gewerkt
met twee leerlijnen: de maanlijn voor methodevolgers en de zonlijn voor vlotte lezers. Binnen de maanlijn
wordt verder onderscheid gemaakt in een steraanpak voor risicolezers en raketmaterialen voor leerlingen
die wat meer uitdaging nodig hebben. Maan, ster, raket en zon zijn aanduidingen voor materialen en aanpakken, niet voor de kinderen! Hoe gaat u om met de vraag: ‘Juf, mag ik met de zonboekjes werken?’

Twee leerlijnen

en de zonlijn (de leerlijn voor vlotte lezers). Om de

Veilig leren lezen kent twee leerlijnen: een leerlijn

twee verschillende leerlijnen meteen zichtbaar te

voor methodevolgers en een leerlijn voor vlotte le-

maken worden in de handleiding en bij leerlingmate-

zers. In de methode worden deze leerlijnen aange-

rialen pictogrammen gebruikt. Vlotte lezers weten

duid als de maanlijn (de leerlijn voor methodevolgers)

dat zij het leesboekje met het zonnetje erop gebrui-

Leesboekje maan

Leesboekje zon
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Steraanpak

ken en kunnen dat al meteen herkennen. Methodevolgers herkennen hun leesboekje aan het pictogram

De steraanpak wordt gevolgd door leerlingen die iets

van het maantje. Dezelfde pictogrammen worden ge-

extra’s nodig hebben om voldoende vorderingen te

bruikt op het planbord voor zelfstandig werken. Dat

kunnen maken in hun leesontwikkeling. Alleen met

is makkelijk en overzichtelijk!

verlengde instructie, begeleide oefening en uitbrei-

Aan het begin van het schooljaar kunt u bij leerlingen

ding van de tijd voor lezen zijn deze leerlingen in

van wie het vermoeden bestaat dat het vlotte lezers

staat de gewenste vorderingen te maken en niet ach-

zijn een lettertoets en een woordentoets afnemen.

terop te raken.

Zo kunt u nagaan of deze leerlingen over de leesvaar-

Raketaanpak

digheid beschikken die vereist is om met zonmaterialen te kunnen werken.

De raketaanpak is bedoeld voor leerlingen die weliswaar de leerweg volgen die in de methode is uitge-

Twee leerlijnen, vier aanpakken

stippeld, maar die al snel een versnelling in hun lees-

Onderwijs op maat wordt in Veilig leren lezen gerea-

ontwikkeling weten te realiseren. Het zijn leerlingen

liseerd door convergente differentiatie toe te passen.

die de doelstellingen van de methode weten te reali-

Twee verschillende leerlijnen zijn echter niet vol-

seren en daarbovenop op eigen kracht ook nog iets

doende om tegemoet te kunnen komen aan de ver-

extra’s leren. Eigenlijk is de term ‘aanpak’ in dit ver-

schillen tussen leerlingen. Daarom wordt in de me-

band minder juist. De raketaanpak krijgt namelijk

thode gewerkt met vier verschillende aanpakken:

geen vorm door extra activiteiten, maar door het ge-

maan, ster, raket, zon. Alle materialen zijn met deze

bruik van materialen met juist iets meer uitdaging.

aanduidingen gecodeerd, zodat meteen al zichtbaar

Raketmaterialen zijn te herkennen aan het pictogram

is welke materialen in welke aanpak worden gebruikt.

van een raketje op het betreffende materiaal.

De vier verschillende aanpakken kunnen als volgt

Zonaanpak

worden omschreven.

Dit is de aanpak voor vlotte lezers die gestalte krijgt

Maanaanpak

in een eigen leerlijn. Vlotte lezers zijn leerlingen die

De maanaanpak wordt gevolgd door leerlingen bij

aan het begin van het schooljaar al (bijna) alle letters

wie de leesontwikkeling op de gebruikelijke wijze

kennen en bovendien al eenvoudige woordjes kunnen

verloopt (de methodevolgers). Deze leerlingen wer-

lezen. Deze leerlingen zijn in staat om op eigen kracht,

ken volgens de leerweg die in de methode is uitge-

zelfontdekkend te leren. Verder kenmerken deze leer-

stippeld. Ze bereiken de doelen op de aangegeven

lingen zich door interesse in lezen, een positieve

momenten en presteren naar behoren op de toetsen.

werkhouding en een goed concentratievermogen.
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has heeft een doos.
de doos is heel groot.
an loopt naar has.
tom loopt naar has.
de juf loopt ook naar has.
weet jij waar has is?

wat zit er in die doos?

ik ben zes.
ik deel uit.
in de doos zit koek.
voor an en voor tom en …

‘mmm,’ zegt de juf.
‘mmm,’ zegt an.
‘mmm,’ zegt tom.

Werkboekje zon

Werkboekje zon, werkblad 1

Welke aanpak voor welk kind?

Ben ik een zonnetje?

Vanaf het begin van het schooljaar kunt u uw leerlin-

Met ‘maan’, ‘ster’, ‘raket’ en ‘zon’ worden in de me-

gen de aanpak geven die ze nodig hebben. Hierbij

thode Veilig leren lezen dus de verschillende aanpak-

gaat u als volgt te werk:

ken aangeduid. De materialen van de methode zijn

1 Bepaal of er leerlingen zijn die de zonaanpak kun-

ermee gecodeerd, zodat leerlingen makkelijk de juis-

nen gaan volgen. Maak hierbij gebruik van de let-

te materialen kunnen pakken.

tertoets en de woordentoets.

Het zijn echter geen aanduidingen voor de leerlingen

2 Bepaal ook welke leerlingen het risico lopen op

zelf. Het is niet verstandig om met leerlingen te spre-

problemen bij het leren lezen (risicolezers). Deze

ken in termen van ‘jij bent een zonnetje en jij een

leerlingen krijgen vanaf het begin extra aandacht

sterretje’. En ook is het niet verstandig om deze aan-

in de vorm van verlengde instructie en begeleide

duidingen te gebruiken om de leesvorderingen van

oefening.

een leerling te bespreken met de ouders. Dat zou

3 Alle overige leerlingen volgen de maanaanpak.

stigmatisering in de hand kunnen werken.

Een leerling die wat meer uitdaging aankan, kan

Wanneer u met leerlingen spreekt, kunt u aangeven

bovendien zo nu en dan eens met raketmaterialen

dat een leerling bijvoorbeeld leesboekjes kan kiezen

werken.

waarop een zonnetje staat. En wanneer u de leesvorderingen van een leerling bespreekt met de ouders,

Het is belangrijk om na elk toetsmoment – dus na

gebruik dan niet de aanduidingen ‘maan’, ‘ster’, ‘ra-

elke kern – te bekijken of elke leerling zich nog

ket’ en ‘zon’. Spreek dus niet over ‘uw kind is een

steeds op de juiste ‘weg’ bevindt en de juiste aanpak

zonnetje’, maar vertel de ouders dat hun kind goede

krijgt. Hierbij maakt u gebruik van de toetsresultaten

vorderingen maakt bij lezen en een vlotte lezer is. En

waarover u beschikt en uw eigen observaties. Meer

spreek met ouders van een risicolezer niet over ‘uw

informatie over het bepalen van de juiste aanpak

kind is een sterretje’, maar vertel dat het kind nog

voor uw leerlingen kunt u lezen op www.veiligleren-

veel moeite heeft met lezen en daarom extra hulp

lezen.nl, in het artikel ‘Ster, maan, raket, of zon?’

krijgt bij het lezen. Zo voorkomt u dat kinderen worden gestigmatiseerd en daardoor een hekel krijgen
aan lezen!
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