
Uitnodiging POVO Workshops ‘Enthousiaste lezers in de school!’ 

In navolging van de POVO-middag van 14 november 2018 willen wij u graag 

uitnodigen om twee workshops naar keuze te komen volgen. Eerder heeft u in de 

POVO-nieuwsbrief (POVO-site: https://www.povo-nopurk.nl/povo-middag/ ) kunnen 

lezen welke speerpunten uit die middag gekomen waren. Daar is de werkgroep 

POVO mee aan de slag gegaan en kwamen we uit op de volgende workshops. 

Workshops 

De zes workshops die gegeven gaan worden: 

Workshop Gegeven door: 

Close Reading Gijselien Grosman  

LIST Arina de Jong  

Leessandwich Linda Vos en Corine Mesker  

Focus op leesbegrip Diana Visser  

Het vaste leesmoment   Andra Hakvoort-de Boer  

Schurende en naburige teksten Boukje Bruins (gastspreker) 

 

Datum: Woensdagmiddag 17 april  

Tijd en planning:  14:00 opening/koffie 

14:15-15:00 ronde één (workshop naar keuze) 

15:00-15:15 wisselen 

15:15-16:00 ronde twee (workshop naar keuze) 

16:00 afsluiting 

Locatie:  CBS De Koperwiek Lijsterbesstraat 32 en OBS 

De Carrousel Lijsterbesstraat 43 te Emmeloord 

(Dit is hetzelfde gebouw met twee ingangen) 

Opgeven:    Geef u op voor deze middag bij:  

g.grosman@aves.nl of 

c.kooitje@zuyderzeelyceum.nl 

(Let op: bij binnenkomst op 17 april kunt u de 

keuze maken voor de workshops) 

 

Hieronder een korte inhoudelijke samenvatting van de zes 
workshops die worden gegeven. 
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Close Reading 
(Werken aan dieper tekstbegrip in het onderwijs) 
 
Close Reading is een methodiek die jouw onderwijs een impuls kan geven en leidt tot 
betere en meer gemotiveerde begrijpende lezers. In deze workshop krijg je 
handvatten om succesvol met Close Reading de slag te gaan en leerlingen een 
cruciale vaardigheid voor hun schoolloopbaan en het leven bij te brengen. Door 
met leerlingen een tekst te analyseren, op meerdere manieren, vind je aanwijzingen 
van de schrijver en begrijp je beter wat er nu eigenlijk gezegd of gesuggereerd wordt. 
 
Lezen met de leessandwich 

Leerlingen worden betere lezers als er veel aandacht is voor de onderkant van de 

leespiramide: natuurlijk lezen en rijk lezen. De leessandwich is een handig didactisch 

model om rijk lezen vorm te geven. Bij dit model staat de tekst centraal en zijn er 

geen controlevragen aan het eind. De tekst is waar het om gaat, maar zowel voor, 

tijdens en na het lezen is de leerling zelf actief bezig met de tekst. 

In deze workshop laten we jullie kennis maken met de leessandwich en laten we 

jullie zien hoe je leerlingen nieuwsgierig kunt maken naar de inhoud van de tekst. Wij 

laten de methodeteksten zoveel mogelijk los en zoeken actuele teksten die 

aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen. Zo proberen we onze 

leeslessen zo spannend mogelijk te maken.  

Nieuwsgierig geworden? Geef je op voor onze workshop! Iedere deelnemer krijgt het 

boekje ‘Lezen met de leessandwich – 8000 ideeën voor werken met teksten’. 

 

Het vaste leesmoment 

Met de hele school lezen op een vast moment, een utopie of toch niet... 

Welke praktische zaken moeten daarvoor geregeld worden? Wat is het nut van zo'n 

leesmoment en hoe krijg je iedereen mee? 

Ben je nieuwsgierig naar de ervaringen met dit systeem of willen jullie ook graag een 

vast leesmoment bij jullie op school? Dan nodigen we je van harte uit om deze 

workshop te volgen! 

 

Focus op leesbegrip 

Goed onderwijs in leesbegrip staat of valt met het lezen van boeken. Zonder dat er 

frequent wordt gelezen, zal het leesbegrip van leerlingen niet verbeteren. Daarnaast 

is voor, goed onderwijs in leesbegrip nodig dat leerlingen (ondersteund) actuele rijke 

teksten lezen die inhoudelijk complex en interessant zijn.  

In deze workshop gaan we dieper in op het lezen van en het denken over die rijke 

teksten door het maken van een tekst-set. Aan de hand van voorbeelden wordt er 



geoefend met het maken van een tekst-set zodat u er morgen in uw eigen groep 

(PO/VO) mee aan de slag kunt gaan. Neem uw laptop (of IPad) mee.  

 

LIST 

Er is sprake van een dalende trend in gemiddelde leesvaardigheid van onze 

leerlingen. Het percentage laaggeletterden in Nederland daalt niet: ruim 14 procent 

van de vijftienjarigen is onvoldoende leesvaardig om het onderwijs op de middelbare 

school goed te kunnen volgen. Op het gebied van leesmotivatie vallen de scores van 

onze leerlingen in internationale context negatief op (Gubbels, Netten & Verhoeven, 

2017). 

Onze leerlingen hebben dus in toenemende mate moeite met lezen en vinden lezen 

ook niet leuk. Een individu ontwikkelt alleen door het veelvuldig lezen van tekst de 

vaardigheid om vloeiend te lezen. En veel lezen doet iemand alleen wanneer hij 

gemotiveerd is om een boek te pakken. 

Herkent u deze problemen? Kom naar de workshop LIST! 

 

Schurende en naburige teksten 

Al eens een groep voor je neus gehad die met nieuwsgierigheid en enthousiasme 

aan de slag gaat met begrijpend lezen? Die met anderen praat over wat de teksten 

hun leert en echt nadenkt over wat speelt in de wereld? Zin om dit zelf te ervaren?  

Met een vernieuwende didactiek gaan we aan de slag met diverse teksten rond een 

interessant onderwerp en bespreken we waarom de didactiek van Schurende en 

naburige teksten zo goed werkt in de bovenbouw van het basisonderwijs en 

onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

 


