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Transfer: hoe maak je de brug tussen begrijpend lezen en andere vakken?

U laat de kinderen in de les oefenen met verschillende strategieën om teksten te lezen. Maar 

zodra ze een geschiedenis- of aardrijkskundeboek lezen, denken ze vaak niet aan de aanpak uit 

de begrijpend leesles. De transfer naar andere vakken komt niet vanzelf! Kinderen zijn zich er 

vaak niet van bewust dat het ook hier gaat om het lezen van informatieve teksten, waarbij de 

leesstrategieën een goed hulpmiddel zijn om de tekst te begrijpen. 

Drie tips om de kinderen tijdens de andere lessen te herinneren aan wat ze bij het begrijpend 

lezen hebben geleerd. 

Tip 1

Handleiding

In de handleiding van Grip op lezen staan 

aan het einde van iedere les praktische 

tips voor de transfer naar andere lessen. 

U krijgt concrete aanwijzingen om de 

kinderen te leren hoe ze de strategie van 

die les ook in andere lessen en situaties 

kunnen gebruiken. 

   

Praktische transfertips in de handleiding.
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Tip 2

Spiekbriefjes

In de werkboekjes van Grip op lezen staan handige spiekbriefjes met de zeven leesstrategieën: 

doel bepalen, voorspellen, voorkennis ophalen, herstellen, vragen stellen, visualiseren en 

samenvatten. Die spiekbriefjes kunt u op Mijn Malmberg downloaden en printen. Zo hebben 

de kinderen ook bij de andere lessen de strategieën bij de hand, compleet met toelichting en 

illustraties.

Spiekbriefjes met leesstrategieën.
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Tip 3

Modeling

Het hardop denkend voordoen van 

de leesstrategie is een belangrijk 

onderdeel van Grip op lezen. 

Doordat de kinderen uw 

gedachtegang als leerkracht 

en ervaren lezer volgen, krijgen 

ze een goed voorbeeld en leren 

ze de strategie. Uw gedrag is 

dus voorbeeldgedrag. Tijdens 

het modelen stelt u geen vragen, 

maar verwoordt u hardop denkend 

uw eigen denkproces bij het 

toepassen van de strategie. 

Ook bij het lezen van teksten voor

andere vakken is modeling de manier bij uitstek om de kinderen te laten zien dat begrijpend lezen 

geen doel op zich is. Ze zien dat de strategieën die ze bij begrijpend lezen leren juist bedoeld zijn 

om te gebruiken in andere teksten en situaties. 

Doe dus ook tijdens bijvoorbeeld een aardrijkskunde- of geschiedenisles hardop denkend voor 

hoe u een tekst te lijf gaat en welke strategie u daarbij gebruikt. Op die manier maakt u expliciet 

duidelijk dat de aanpak uit de begrijpend leesles ook bij andere teksten werkt. 

Een voorbeeld van modeling in de handleiding van Grip op lezen.
Probeer ook bij het lezen van teksten voor andere vakken hardop 
lezend voor te doen hoe u een tekst doorgrondt.


