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TAAL EN LEESMETHODEN 
Begrijpend Lezen
Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze 
methodes zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De 
rubriek ‘implementatiekoffer’ bevat alle informatie en handreikingen die in 
het kader van de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs worden ontwikkeld 
om het onderwijs in de basisvaardigheden te verbeteren.

INFORMATIE - 
Nieuwsbegrip en Kidsweek 
Alternatieven of aanvullingen
De methodes voor begrijpend lezen bieden veel strategieën aan om het 
begrijpend lezen van de leerlingen te verbeteren. Veel onderzoeken laten echter 
zien dat er geen relatie gevonden kan worden tussen het beheersen van 
strategieën voor begrijpend lezen en het goed scoren op toetsen voor begrijpend 
lezen. Daarnaast bouwen veel leerlingen een aversie op tegen (begrijpend) 
lezen. Kan het anders, beter, plezieriger? 

Nieuwsbegrip en Kidsweek zijn alternatieven of aanvullingen voor de leerlijn 
begrijpend lezen bij u op school. Wat wordt het?

Kidsweek
Kidsweek is een concept voor groep 5 t/m 8. De weekkrant Kidsweek wordt 
geleverd met een bijlage voor de school: Kidsweek in de klas. De krant Kidsweek, 
uitgegeven door Uitgeverij Young and Connected, verschijnt wekelijks sinds 
2000. Kidsweek kan ingezet worden als vervanging van de huidige methode, 
want de SLO heeft geconcludeerd dat de methode voldoet aan de kerndoelen 
voor begrijpend lezen.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip is er om het leesbegrip van leerlingen op een leuke, aansprekende 
manier te vergroten. De actualiteit wordt daarbij als kapstok gebruikt. Op internet 
verschijnt wekelijks een tekst over een onderwerp dat grote belangstelling heeft 
bij de gebruikers. Voor leraren is er een algemene handleiding en wekelijks een 
actuele handleiding. Voor leerlingen is er een stappenplan lezen en elke week 
een tekst over een actueel onderwerp. Bij die tekst horen opdrachten. De teksten 
en opdrachten zijn er op vijf niveaus. Wekelijks kunnen leraren tot maandag 9.30 
uur actuele onderwerpen voor de teksten e-mailen naar de redactie. Daarna 
gaat de redactie aan de slag met het schrijven van het materiaal. Iedere 
maandagavond is er nieuw, actueel materiaal beschikbaar op de website. 
Nieuwsbegrip Basis kan ingezet worden als aanvulling op de huidige methode 
en de combinatie Nieuwsbegrip Basis en Nieuwsbegrip XL is door de SLO 
goedgekeurd als complete methode voor begrijpend lezen. 

Nieuwsbegrip Basis XL en Kidsweek

Begrijpend lezen PO
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Nieuwsbegrip 

 
Nieuwsbegrip is er om het leesbegrip van leerlingen op een leuke, aansprekende manier te vergroten. 
De actualiteit wordt daarbij als kapstok gebruikt. Op internet verschijnt wekelijks een tekst over een 
onderwerp dat grote belangstelling heeft bij de gebruikers. 

Voor leraren is er een algemene handleiding en wekelijks een actuele handleiding. Voor leerlingen        
is er een stappenplan lezen en elke week een tekst over een actueel onderwerp. Bij die tekst horen 
opdrachten. De teksten en opdrachten zijn er op vijf niveaus. 

Wekelijks kunnen leraren tot maandag 9.30 uur actuele onderwerpen voor de teksten e-mailen        
naar de redactie. Daarna gaat de redactie aan de slag met het schrijven van het materiaal. Iedere 
maandagavond is er nieuw, actueel materiaal beschikbaar op de website.  

Nieuwsbegrip Basis kan ingezet worden als aanvulling op de huidige methode en de combinatie 
Nieuwsbegrip Basis en Nieuwsbegrip XL is door de SLO goedgekeurd als complete methode voor 
begrijpend lezen. 
 
 

Naast elkaar 
 
 
Nieuwsbegrip Basis Nieuwsbegrip XL  

= uitbreiding op Nieuwsbegrip 
Basis 

Kidsweek  

Ondertitel 
Begrijpend lezen met het nieuws van 
de dag 

Ondertitel 
Begrijpend lezen met het nieuws 
van de dag 
 

Ondertitel 
Je groeit met Kidsweek! 

Uitgever 
CED Rotterdam 
 
www.nieuwsbegrip.nl  

Uitgever 
CED Rotterdam 
 
www.nieuwsbegripxl.nl  
www.nieuwsbegrip.xl/docenten  
 

Uitgever 
Kidsweek  
Young and Connected 
http://www.kidsweek.nl en 
http://www.kidsweek.nl /leraren 

Bestaat uit 
- Te downloaden en te printen  
nieuwsartikelen, wekelijks én er is 
een archief van 5 jaar. 
- Te downloaden en te printen 
opdrachten, wekelijks, idem. 
- Te downloaden en te printen 
wekelijkse handleiding. 
- Te downloaden en te printen 
stappenplannen. 
- Te downloaden en te printen 
Begintoets en Eindtoets. 
- Online wekelijks Nieuwsbegrip-
Jeugdjournaal. 
- Online vijf verschillende 
digibordtoepassingen. 

Bestaat uit 
- Extra teksten, wekelijks én met 
een archief. 
- Online opdrachten, wekelijks, 
idem 
- Te downloaden en te printen 
strategielessen 
- Online extra lessen: transfer naar 
andere tekstsoorten 
- Online woordenschatlessen 
- Online schrijfopdrachten 
- Online maken van een groeps-
magazine op basis van 
verschillende verwerkingen  
- Lessen en opdrachten zijn te 
printen als PDF. 

Bestaat uit 
- De papieren krant Kidsweek en --
Kidsweek in de klas. Kidsweek in de klas 
is een papieren lesboekje per krant.  
 
- Een archief met nieuwsteksten voor 
leerlingen, dit is gratis voor iedereen 
toegankelijk. 
-In het lesboekje worden 
nieuwswoorden en nieuwsplaatsen 
behandeld. 
- Handleiding en lesbeschrijvingen en 
antwoorden staan wekelijks op de site. 
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Nieuwsbegrip Basis Nieuwsbegrip XL  
= uitbreiding op Nieuwsbegrip 
Basis 

Kidsweek  

Nieuwsartikelen en opdrachten zijn 
via de website voor te lezen. 
 
Nieuwsbegrip Kit met klasseposters, 
leerling- en leraarmappen, key 
chords voor werken met rollen. 

- Een website voor leerlingen 
- Een website voor leraren 
- Te downloaden en te printen 
Leesbegriptoetsen (3 per jaar). 

Leerlingenwebsite 
www.nieuwsbegrip.nl  
 
De website kan eventueel ook online 
gebruikt worden, vooral wanneer 
behoefte is aan voorgelezen teksten. 

leerlingenwebsite 
www.nieuwsbegripxl.nl  
 
De website is een leeromgeving in 
de vorm van een uitgever/ 
drukkerij. 
Leerlingen kunnen: 
- reageren op een stelling 
- strips maken/beeldverhalen 
schrijven 
- deze (via leraar) online plaatsen 
als onderdeel van een magazine 
- oefeningen van de week doen  
(tekstsoorten, woordenschat) 
- magazines van andere scholen 
lezen 
- quiz maken 
- extra opdrachten doen (schrijf-
opdracht). 
- educatieve spelletjes doen. 
 

leerlingenwebsite 
http://www.kidsweek.nl 
 
De website van  bevat: 
 nieuws, fun en video’s. 
In de weken dat er geen gedrukt 
lesmateriaal uitkomt is er een digitaal 
boekje te downloaden.  

Lerarenwebsite 
www.nieuwsbegrip.nl  
 
U vindt op de website het archief 
met teksten en opdrachten vanaf 
2005 op alle niveaus. 
 
- Algemene docentenhandleiding 
- Toetsen ( begin- en eindtoetsen) 
- Wekelijkse Nieuwsbegrip-
Jeugdjournaal, met archief 
- Digibordtoepassingen, met archief 
 

lerarenwebsite 
www.nieuwsbegripxl.nl/docenten  
 
U kunt hier downloaden als PDF: 
- de algemene handleiding voor 
leerkrachten 
- de handleidingen van de extra 
lessen 
- de strategielessen met bijbe-
horende handleidingen (op twee 
niveaus). 
 
U kunt oude lessen vinden om 
flexibel in te zetten als dat nodig 
blijkt na toetsing.  
 
U kunt de resultaten van de leer-
lingen bij alle opdrachten bekijken 
 
U kunt hier woordenschattoetsen 
samenstellen op maat, afhankelijk 
van wat er behandeld is. 

lerarenwebsite 
http://www.kidsweek.nl/leraren 
 
Er worden op de site 6 nieuwswoorden 
en 6 nieuwsplaatsen behandeld. 
Handleiding, lesbeschrijvingen en 
wekelijks de antwoorden staan op de 
website.  
 
U kunt hier de algemene handleiding 
voor leerkrachten downloaden, alsmede 
de handleidingen van de instructie-
lessen. 
De antwoorden op de verwerking van 
de lesboekjes zijn op de website te 
downloaden. 
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Nieuwsbegrip Basis Nieuwsbegrip XL  
= uitbreiding op Nieuwsbegrip 
Basis 

Kidsweek  

U kunt de voortgang van de 
leerlingen op de woordenschat-
toetsen volgen. 
 
U kunt leesbegriptoetsen en de 
bijbehorende handleidingen down-
loaden (vier niveaus). 
 

Belangrijkste doelen 
Leesplezier 
Begrijpend Lezen 

Belangrijkste doelen 
Leesplezier 
Begrijpend Lezen 
Andere tekstsoorten 
Woordenschat 
 

Belangrijkste doelen 
Leesplezier 
Begrijpend Lezen 
Woordenschat 

Nevendoelen 
  Woordenschat 

Nevendoelen  
  Stellen 

Nevendoelen 
  Wereldoriëntatie 
   

Dekt de kerndoelen voor 
Verschillende kerndoelen op het 
gebied van begrijpend lezen en 
woordenschat.  
 
 

Dekt de kerndoelen voor 
Begrijpend Lezen (in combinatie 
met Nieuwsbegrip Basis) en is 
vervangend voor een methode 
begrijpend lezen. (onderzocht door 
SLO). 
  

Dekt de kerndoelen voor 
Begrijpend lezen (goedgekeurd door 
SLO). 
 

Doelen Begrijpend Lezen 
Vijf strategieën:  
- voorspellen 
- ophelderen van onduidelijkheden 
- samenvatten 
- vragen stellen 
- relaties/verwijswoorden.  
 
Er zijn zeven blokken van zes weken 
in een jaar.  
 
Een blok bestaat uit zes lessen: elke 
strategie staat één keer apart 
centraal.  
 
De laatste les is een blokles, waarin 
de strategieën geïntegreerd aan bod 
komen. In een jaar komt elke 
strategie zeven keer apart aan bod 
en zeven keer geïntegreerd. 
 
Deze strategieën zijn tevens de basis 
van het stappenplan dat bij 
Nieuwsbegrip gebruikt wordt.  
 

Doelen Begrijpend Lezen 
Er zijn strategielessen, die 
gedurende het schooljaar flexibel 
inzetbaar zijn naast de wekelijkse 
aandacht voor de strategieën.  
(In de strategielessen worden de 
strategieën aangeleerd, in de 
reguliere lessen worden de 
strategieën gebruikt). 
 
Vijf strategieën: voorspellen, 
ophelderen van onduidelijkheden, 
samenvatten, vragen stellen, 
relaties/verwijswoorden.  
 
De website Nieuwsbegrip XL bevat 
andere tekstsoorten zoals reclame, 
betoog, fictief verhaal.  
In de bijbehorende les worden 
strategieën op de andere 
tekstsoort toegepast.  
 

Doelen Begrijpend Lezen 
Zeven strategieën: 
- Waarom wil ik lezen? 
- Wat zal ik lezen? 
- Wat weet ik al? 
- Welke vragen heb ik? 
- Wat heb ik gelezen? 
- Wat doe ik als ik het niet meer snap? 
- Heb ik mijn leesdoel bereikt? 
Iedere week een puzzel met vragen 
over de complete krant.  
 
Het voorblad is er om leerlingen meer 
uitleg te geven over de gebruikte 
strategie in de lessen. 
 
De verwerkingen in het lesboekje, die 
door de leerlingen (grotendeels) 
zelfstandig gemaakt kunnen worden, 
worden op 3 niveaus aangeboden.  
 
De instructieles is noodzakelijk om de 
verwerking in het lesboekje te maken. 
De instructieles is voor de leerkracht te 
downloaden. 
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Nieuwsbegrip Basis Nieuwsbegrip XL  
= uitbreiding op Nieuwsbegrip 
Basis 

Kidsweek  

Leerlingen krijgen verschillende 
denkactiviteiten aangeboden 
(definiëren, generaliseren, 
vergelijken enz.) en moeten daarbij 
verschillende sleutelschema’s 
hanteren (tabel, tijdbalk , scorelijst). 
 
Niveaus  
Begrijpend – Lezen -lessen 
AA    voor groep 4  
A      voor groep 5/6 
B      voor groep 7/8 
C      voor beginjaren VO  
D      voor leerjaar 4 vmbo-tl, 
leerjaar 3/4 havo/vwo en mbo 
niveau 3. 
 

Niveaus  
Begrijpend – Lezen - lessen 
AA    voor groep 4  
A      voor groep 5/6 
B      voor groep 7/8 
C      voor beginjaren VO 
D     voor leerjaar 4 vmbo-tl, 
leerjaar 3/4 havo/vwo en mbo 
niveau 3. 
 

Niveaus  
Begrijpend – Lezen - lessen 
Drie niveaus: 
A     voor groep 5 
B     voor groep 6/7 
C     voor groep 8.  
De drie niveaus zijn opgenomen in één 
lesboekje er is dus een mogelijkheid om 
te differentiëren. 

Proefabonnement 
Gratis proefabonnement van twee 
maanden. 

Proefabonnement 
Gratis proefabonnement van twee 
maanden voor de uitbreiding met 
XL voor diegenen die al 
geabonneerd zijn op Nieuwsbegrip 
Basis. 
 
Gratis Proefabonnement van 
Nieuwsbegrip Basis + 
Nieuwsbegrip XL is ook een optie.  
 

Proefabonnement 
Vrijblijvend een proefabonnement van 
10 weken, 30 kranten inclusief 30 
lesboekjes voor € 135,00. 

Prijs 
Licentie Nieuwsbegrip Basis (incl. 
Nieuwsbegrip- Jeugdjournaal) per 
jaar per school: 
PO: € 300,-. 
VO: € 375,- 
Het is aan te bevelen om rolkaarten 
en woordhulpkaarten te lamineren 
(kost ook geld). 
 
Nieuwsbegrip Kit € 99,- per 25 
leerlingen. 
 

Prijs 
Licentie Nieuwsbegrip Basis + XL 
per jaar per school:  
PO: € 225,- extra , samen € 525,-. 
VO: € 225,- extra , samen € 600,-. 
 
 

Prijs 

Aantal kranten en  
Lesboekjes Kidsweek in de 
klas per week 

Tarief: 

Abonnement  15 kranten� € 409,- 

Abonnement  30  
kranten 

€ 539,- 

Abonnement 45 
kranten 

€ 669,- 

Enz. zie site 
 

 
 

Elke leerling eigen lesmateriaal 
Ja, maar de school print dit zelf. 
Leerlingen kunnen materiaal 
opbergen in hun eigen leerlingmap 
die onderdeel is van de 
Nieuwsbegrip Kit. 
 

Elke leerling eigen 
lesmateriaal 
School print teksten zelf, XL- 
materiaal kan op individuele 
computers gemaakt worden, ook 
thuis, Of voor een deel op het 
digibord. 
 

Elke leerling eigen lesmateriaal 
Hangt van het aantal abonnementen af, 
zie hierboven. 
Kidsweek kan ingezet worden bij andere 
vakken. 
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Nieuwsbegrip Basis Nieuwsbegrip XL  
= uitbreiding op Nieuwsbegrip 
Basis 

Kidsweek  

Wanneer  
 
Maandag vanaf 19.00 uur te 
downloaden. Digibordtoepassing en 
Nieuwsbegrip-Jeugjournaal zijn op 
dezelde tijd beschikbaar. 
 

Wanneer   
 
Dinsdag vanaf ’s ochtends staat 
alle inhoud online en is eventueel 
als PDF te downloaden. 

Wanneer   
Krant 
’s Woensdags staat de instructieles + de 
handleiding op de site, donderdags of 
vrijdags worden de kranten op school 
bezorgd. 
 

Wanneer 
Opdrachten 
Maandag vanaf 19.00 te 
downloaden. 

Wanneer 
Opdrachten XL - lessen 
Dinsdag vanaf 's ochtends te 
downloaden. 

Wanneer 
Opdrachten 
Op donderdag krijgen de leerkrachten 
via de digitale nieuwsbrief een ’leeg’ 
lesboekje in hun postvakje. 
 

Wanneer 
Handleiding basisles 
Maandag vanaf 19.00 uur te 
downloaden. 

Wanneer 
Handleiding XL - lessen 
Dinsdag vanaf 's ochtends te 
downloaden. 

Wanneer 
Handleiding 
 Handleiding wordt meegestuurd via de 
digitale nieuwsbrief. 
 

Kosten beeldmateriaal 
Geen extra kosten. Nieuwsbegrip-
Jeugdjournaal is onderdeel van 
Nieuwsbegrip Basis. 
 

Kosten beeldmateriaal 
Geen extra kosten. 

Kosten beeldmateriaal 
Beeldmateriaal via website Kidsweek.nl. 

Omvang 
AA/A/B-niveau tekst 1 pagina; C en 
D meer pagina's. 
Plus opdrachten 1 – 4 pagina’s 
Plus handleiding, gemiddeld 4 
pagina's. 

Omvang 
Voor elk niveau op de website 
NBXL: tekst rondom andere 
tekstsoort van een half A4.  
Digitale opdrachten ( ook te 
printen als PDF): ongeveer 8 per 
niveau voor de andere 
tekstsoorten, 25-30 per niveau 
voor woordenschat,  
1 opdracht voor stellen per niveau. 
 

Omvang 
24 pagina’s krant en 16  pagina’s 
opdrachten in werkboekje. 

 

Bestemd voor 
4 – 8 én VO 

Bestemd voor 
4 – 8 én VO 

Bestemd voor 
Leerlingen vanaf 8 jaar tot en met 12 
jaar. 
 

Typen opdrachten 
1. lees de tekst 
2. een opdracht die betrekking heeft 
op één van de strategieën  
3. sleutelschema’s 
4. een opdracht meervoudige 
intelligentie  
Bij AA zit er nog een opdracht vooraf 
die voorbereidt op het technisch 
lezen. 

Typen opdrachten 
1. lees de tekst 
2. opdrachten die betrekking 
hebben op de tekst, op één van de 
strategieën en op leesbegrip. 
 
Verder zijn er:  
- woordenschatopdrachten en  
- schrijfopdrachten (beeldverhaal 
maken en stelling beantwoorden). 
 

Typen lessen 
1. grasduin en lees de teksten 
2. begrijpend lezen les met strategieën 
waarbij sleutelschema’s 
3. verwerking in het lesboekje 
4. zelfstandige werkkaarten voor 
wereldoriëntatie 
5. zelfstandige werkkaart voor diverse 
vakgebieden 
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Nieuwsbegrip Basis Nieuwsbegrip XL  
= uitbreiding op Nieuwsbegrip 
Basis 

Kidsweek  

Aantal teksten per jaar 
42 

Aantal teksten per jaar 
42 

Aantal kranten per jaar 
34 

Tijdsinvestering 
 
Basisles 45 minuten  
 

Tijdsinvestering 

Planning Nieuwsbegrip 
maandag Optie:  

Onderwerp  
bespreken en mailen 

 
 

Tijd: max. 10 min. 
Vorm: 
www.nieuwsbegrip.nl 
 
Optie:  
Strategieles  
een keer per maand 
Tijd: max. 45 min.  
Vorm:  
Klas; pdf op 
www.nieuwsbegripxl.nl 
 

dinsdag Basisles 
Tijd: max. 45 min. 
Vorm: 
Klas: pdf op 
www.nieuwsbegrip.nl 
 

woensdag Optie:  
Woordenschat 
Tijd: max. 30 min. 
Vorm: 
individueel  
digitaal op 
www.nieuwsbegripxl.nl 
 

donderdag Extra les  
Tijd: ca. 30 min. 
Vorm: 
klas of individueel 
digitaal of als pdf op 
www.nieuwsbegripxl.nl 
 

Vrijdag Optie:  
Schrijfopdrachten 
Tijd: ca. 30 min. 
Vorm: 
Individueel 
digitaal op 
www.nieuwsbegripxl.nl 

Tijdsinvestering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteit Minuten 

Lezen van de krant 30 

Puzzel maken 15 

Les begrijpend lezen 45 

Les wereldoriëntatie 45 

Toepassingsles 45 

Woordenschat 
Wekelijks aandacht voor 
woordenschat met woordhulp. 

Woordenschat 
Wekelijkse woordenschatles (10 
woorden per les, voor niveau AA 7 
woorden per les, 5 online 
opdrachten per woord) in 
aanvulling op aandacht voor 
woordenschat met woordhulp. 
 
De woordenschatles is gebaseerd 
op de viertakt.  
 

Woordenschat 
250 nieuwe woorden per jaar 
Selectiecriterium is actualiteit. 
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Nieuwsbegrip Basis Nieuwsbegrip XL  
= uitbreiding op Nieuwsbegrip 
Basis 

Kidsweek  

Woordenschatlessen vooral 
individueel bij computer, ook 
thuis,als afwisseling soms 
klassikaal (digibord, spelletjes). 
 
Woordenschatlessen zijn 
onderwerpgebonden.  
 

Differentiatie 
Door verschillende leerlingen 
dezelfde tekst op verschillend niveau 
te geven, is het een middel voor 
convergente differentiatie . 
 
Klassikale activiteit met 
gedifferentieerde verwerking. 
 
Altijd samenwerking tussen de 
leerlingen: tweetallen, viertallen, 
hele klas, heterogeen door de 
tekstniveaus heen. 
 
Bij Nieuwsbegrip kunnen rollen 
verdeeld worden over de leerlingen. 
Hiervoor zijn drie soorten rolkaarten 
beschikbaar. De leerlingen modelen 
voor elkaar.  

Differentiatie 
Door verschillende leerlingen 
dezelfde tekst op verschillend 
niveau te geven, is het een middel 
voor convergente differentiatie . 
 
Klassikale activiteit met 
gedifferentieerde verwerking. 
 
Bij Nieuwsbegrip kunnen rollen 
verdeeld worden over de 
leerlingen. Hiervoor zijn drie 
soorten rolkaarten beschikbaar. 
 
(Bovenstaande geldt weer voor 
NBbasis; op NBXL oefenen de 
leerlingen individueel, in twee-
tallen of klassikaal op het 
digibord). 
 
Woordenschat kan individueel op 
de computer geoefend worden, 
ook thuis. Les bij de Extra tekst  
kan individueel, maar ook 
klassikaal met het digibord, of in 
tweetallen.  
Schrijfopdrachten kunnen 
individueel, beeldverhalen ook in 
tweetallen. 
 

Differentiatie 
Zelf werkwijze bepalen,  b.v. als 
onderdeel van zelfstandig werken.   
  

Toetsen 
Na ongeveer 5 afleveringen 
(september) en na ongeveer 35 
afleveringen (juni) wordt de 
beheersing van de strategieën 
getoetst. 
 
Bovendien zijn de bloklessen (elke 
zesde les van een blok) in te zetten 
als repetitie. 

Toetsen 
Na ongeveer 5 afleveringen 
(september) en na ongeveer 35 
afleveringen (juni) wordt de 
beheersing van de strategieën 
getoetst (op NBbasis). 
Op maat zelf samen te stellen 
woordenschattoetsen. 
Leesbegriptoetsen, drie keer per 
jaar. Hiermee wordt tekstbegrip 
getoetst. 

Toetsen 
Vijf keer per jaar een toets. 
Multiple choice vragen afgewisseld met 
reflectieve vragen. 
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Colofon
De Analyse Methode/Aanpak Nieuwsbegrip Basis XL en Kidsweek (herzien februari 2012) is ontwikkeld door Anja Rutgers (ABC Amsterdam) en Joop 
Stoeldraijer (Edux) in opdracht van School aan Zet. Voor vragen rond de kwaliteitskaarten kunt u contact opnemen met Gea Spaans, 
secretariaat@schoolaanzet.nl.

Tot slot
Methodes voor begrijpend lezen kosten veel tijd en besteden de meeste tijd aan het aanleren van strategieën om teksten aan te pakken. Er is op dit moment 
discussie of het beheersen van strategieën wel leidt tot het beter worden in begrijpend lezen. Via Nieuwsbegrip en/of Kidsweek kiest de school voor een andere 
aanpak. Wat u er in ieder geval mee bereikt, is dat de actualiteit in de klas wordt gehaald en dat de kennis van de wereld en de woordenschat worden vergroot. 
Daarnaast kan het leesplezier hierdoor toenemen. We moeten zelf de vinger aan de pols houden! Als u op school een switch maakt, blijft u de leerlingen toetsen om 
te kunnen vergelijken met de oude situatie: hoe presteren de leerlingen op de toetsen voor begrijpend lezen? Beter? Slechter? Hetzelfde? U kunt u ook meten met 
hoeveel plezier de leerlingen lezen. Ook dat is een belangrijke graadmeter. Waarschuwing; Lees met vlag en wimpel, maar hou het simpel. (naar Simplistisch 
Verbond).
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Nieuwsbegrip Basis Nieuwsbegrip XL  
= uitbreiding op Nieuwsbegrip 
Basis 

Kidsweek  

Vereiste leraarvaardigheden 
Modelen, hardop voordoen. 
Vaardigheden laten toepassen op 
andere teksten. 

Vereiste leraarvaardigheden 
Modelen, hardop voordoen. 
Vaardigheden laten toepassen op 
andere teksten. 
Hiervoor is steun in de strategie-
lessen. 
 

Vereiste leraarvaardigheden 
Modelen, hardop voordoen. 
Vaardigheden laten toepassen op 
andere teksten. 
Hiervoor is steun op het voorblad van 
de leerlingboekjes. 

Te verwachten uitbreidingen 
Onderdeel Schrijven (Stellen) 
Meer digibordtoepassingen 
Nieuwsbegrip Vlaanderen 
 

Te verwachten uitbreidingen 
 

Te verwachten uitbreidingen 
 

Samenwerking met 
Nieuwsbegrip Rekenen (CED-Groep) 
Nieuwsbegrip in Uitvoering 
(burgerschap) (CED-Groep) 
 

Samenwerking met  Samenwerking met 
 

 
 
 

Tot Slot 
 
 
Methodes voor begrijpend lezen kosten veel tijd en besteden de meeste tijd aan het aanleren van 
strategieën om teksten aan te pakken. Er is op dit moment discussie of het beheersen van strategieën 
wel leidt tot het beter worden in begrijpend lezen. Via Nieuwsbegrip en/of Kidsweek kiest de school 
voor een andere aanpak.  
Wat u er in ieder geval mee bereikt, is dat de actualiteit in de klas wordt gehaald en dat de kennis van  
de wereld en de woordenschat worden vergroot. Daarnaast kan het leesplezier hierdoor toenemen.   
We moeten zelf de vinger aan de pols houden! Als u op school een switch maakt, blijft u de leerlingen  
toetsen om  te kunnen vergelijken met de oude situatie: hoe presteren de leerlingen op de toetsen voor  
begrijpend lezen? Beter? Slechter? Hetzelfde?  
U kunt u ook meten met hoeveel plezier de leerlingen lezen. Ook dat is een belangrijke graadmeter. 
Waarschuwing; Lees met vlag en wimpel, maar hou het simpel. (naar Simplistisch Verbond). 
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