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Differentiëren met Grip op lezen: een overzicht

Omdat ieder kind de aandacht verdient die het nodig heeft, biedt Grip op lezen verschillende 
mogelijkheden om te differentiëren. Zowel voor, tijdens als na de les. 

Pre-teaching 
De digibordsoftware van Grip op lezen bevat audioversies van alle teksten, ook voor de toetsles. 
Zwakkere lezers kunnen op die manier voor de les de teksten beluisteren en tegelijkertijd meelezen 
met de tekst in het leesboek en toetsboek. Ook staan er in de handleiding tips en aanwijzingen om het 
thema te introduceren. Zo bereidt u de kinderen alvast gericht voor op de lessen, vergroten ze hun 
kennis van de wereld en breiden ze hun woordenschat uit. 

Verlengde instructie
In de lesopbouw van Grip op lezen is tijd ingeruimd voor verlengde instructie. De handleiding geeft 
u advies over de verlengde instructie: over de werkvorm, bijvoorbeeld over het werken aan de 
instructietafel, en over uw rol als aanspreekpunt en motivator.

Extra opdrachten
Voor de taalsterke kinderen staan er 
extra opdrachten in het werkboek. 
Deze opdrachten zijn op verschillende 
manieren uitdagend: de vraagstelling 
is soms anders en ze zetten de 
kinderen ertoe aan om de teksten 
op een andere manier te benaderen. 
Zo zetten ze de kinderen op een 
ander denkpad. De opdrachten doen 
een beroep op creatief en productief 
taalgebruik van de taalsterke kinderen.

Remediëringslessen
Het doel van remediëring is 
om kinderen die uitvallen weer 
op niveau te brengen. Dat 
werkt het beste door kinderen 
succeservaringen te laten opdoen, 
zodat hun zelfvertrouwen groeit. 
Het toetsresultaat in les 5 van elk 
blok geeft duidelijk aan of een kind 
de twee leesstrategieën uit dat blok 
beheerst. Is dit niet het geval, dan 
is er bij elke leesstrategie een apart 
kopieerblad ter beschikking. Met 
dit kopieerblad geeft u instructie en 
begeleide oefening. 
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