


Goesting in Lezen!

GO! Basisschool De Kleurdoos - Brussel

Dien Van der Eycken – leerkracht eerste leerjaar GO! basisschool De Kleurdoos

Miek Meeussen – leerkracht zesde leerjaar GO! Basisschool De Kleurdoos

Erwin Heysse – Ped. Begeleider basisonderwijs GO!



Het aangrijpende verhaal over een jonge Syrische
vluchteling die bevriend raakt met een Amerikaanse
jongen in Brussel

Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige 
Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must 
read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed 
houdt zich verborgen in een wijnkelder van een groot huis. Daar probeert hij zo goed 
en zo kwaad als het gaat te overleven. Samen met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in 
Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn vader dood, en nu is 
Ahmed alleen in een grote stad waar niemand hem wil. Dan ontmoet hij Max, een 13-
jarige jongen die in het grote huis woont en heimwee heeft naar zijn thuisland Amerika. 
De twee jongens ontdekken wat het betekent om moedig te zijn en hoe hoop je 
toekomst kan veranderen… Een actueel verhaal over moed en vriendschap, waarin 
subtiel een link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in de Tweede Wereldoorlog. 
Indringende jeugdroman over een 14-jarige Syrische vluchteling geschreven door 
journalist en auteur Katherine Marsh.



Etnisch culturele en talige 
diversiteit



Samen leren samenleven en gelijke 
onderwijskansen in de etnisch-culturele en talige 

superdiverse GO!-school als rode draad

Maak ruimte voor 
talen en identiteiten 

van kinderen.

Zet meertalige 
rijkdom van de 

kinderen functioneel 
in.

Zorg voor een divers 
etnisch-cultureel en 

talig-rijk aanbod

Bied steun bij 
ta(a)l(en)-

ontwikkeling.

Breng diversiteit in 
geschreven taal.



LeesInterventietraject voor Scholen met een 
Totaalbenadering - LIST



Sterke leesdidactiek
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DOEL



DOEL

Meer lezen

Beter lezen

Gemotiveerd zijn om te lezen

Lezen om te leren



BOUWSTENEN

Effectieve schoolbegeleiding

Opbrengstgericht werken    
& gebruik van data

Convergente differentiatie

Kern van het leesonderwijs

Geletterd zijn

Effectief lerarengedrag



LIST?

kwaliteitsboeken -
uiteenlopende genres

veelsoortige teksten -
woordenschat

veel tijd – lezen in de klas

Leraar- & leerlingengeleide 
gesprekken

expliciete instructie en ondersteuning

klascultuur voor motivatie

betekenisvolle ervaringen

Effectief lerarengedrag



LIST ?

Leestechniek?

Functioneel geletterd

• intrinsieke wens 
• strategieën 
• conceptueel begrip 
• communiceren



LIST ?
Kern van het leesonderwijs

Accuraat + 
geautoma-

tiseerd
decoderen

Lezen mét 
expressie

Vloeiend 
voortgezet 

lezen



LIST?
Kern van het leesonderwijs ?



LIST?

VBL AL VL
K3 L1 L2-6

Laag 1
Basisaanpak voor alle lln

Laag 2
20-30% van lln

Laag 3
3-5% van lln

RTI

Convergente differentiatie



LIST?
Opbrengstgericht werken    

& gebruik van data

1. 
Signaleren

2. 
Analyseren

3. 
Voorbereiden 

van 
oplossingen

4. 
Uitvoeren

5. 
Evalueren



LIST?

Individuele cyclus

• Vooroverleg tussen 
begeleider en leraren ter 
voorbereiding 
klassenbezoek

• Het klassenbezoek
• De nabespreking

Cyclus op teamniveau

• Presenteren van LIST-
aanpak

• Demonstreren van de te 
leren vaardigheden

• Oefenen van de te leren 
vaardigheden in veilige 
omgeving

• Houden ven evaluatie-
bijeenkomst (o.a. data)

Effectieve schoolbegeleiding





Voortgezet lezen

2e leerjaar tot 6e leerjaar





















Aanvankelijk lezen

1e leerjaar



Blok 1 : letter- en leeshandeling

- terugblik
- begeleiding letters 
- leeshandeling













Blok 2 : lezen



Blok 3,4 en 5: Hoekenwerk







Creatief schrijven



Blok 6 : Klassikaal lezen

HEERLIJK ! 



Extra activiteiten : 

- Buiten werken
- Spelletjes in de klas, maar klassikaal
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