
© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 1 van 4Lijn 3 | leesbevordering | leesbingo

LIJN 3 | LEESBEVORDERING | LEESBINGO

Leesbingo

Het leesbingo bestaat uit drie bladen: (1) Wat heb je gelezen? (2) Waar heb je gelezen?  

(3) Wanneer heb je gelezen? Dit laatste blad betreft bijzondere dagen door het jaar heen. De  

tekst boven het plaatje is, zoals u zult begrijpen, niet voor de kinderen zelf bedoeld. Het betreft  

een toelichting op de afbeelding eronder.

U kunt deze leesbingo op verschillende manieren inzetten. U kunt het voorafgaand aan het 

vrij lezen inzetten om de kinderen te stimuleren, bijvoorbeeld om eens een ander soort boekje 

uit te proberen. En u kunt het achteraf inzetten om de succeservaring van het zelf lezen te 

vergroten. U kunt de bladen ook (af en toe) mee naar huis geven om de kinderen aan te sporen 

ook daar te lezen.

Bespreek met de kinderen of er weer een vakje kan worden doorgekruist. Was het verhaal dat ze 

hebben gelezen misschien spannend, grappig of juist heel zielig? Hebben ze een recept gelezen 

of een vers? En waar hebben ze zoal gelezen: gewoon op de bank of op een bijzondere plek? 

Misschien heeft het kind een grappig vers in bed gelezen. Dan kunnen in één keer drie vakjes 

worden doorgekruist!

U kunt alle bladen voor alle kinderen gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om de zwakkere lezers 

alleen het eerste blad mee te geven en de betere lezers juist blad 3.

42 Lijn 3  Hoofdstuk 4 | Technisch lezen

Periode 3
Tot de voorjaarssignalering

Op weg naar AVI-M4

Periode 4
Tot de zomervakantie
Op weg naar AVI-M4

Alfabetisch 
principe

Nieuwe, niet-klankzuivere klanktekenkoppelingen
leren (c, y). 

Nieuwe, niet-klankzuivere klanktekenkoppelingen
leren (x,q).

(Elementaire) 
leeshandeling

Lezen van klankgroepwoorden.
Automatiseren van woordherkenning met behulp
van deelstructuren in een-en tweelettergrepige 
woorden (samengestelde woorden als ‘brilslang’, 
–ig en –lijk).

Automatiseren van klankgroepwoorden.
Automatiseren van woordherkenning met behulp
van deelstructuren in een- en tweelettergrepige 
woorden (–ing, me–/te–/je–).
Lezen en automatiseren van woordherkenning 
met behulp van deelstructuren in drielettergrepige
woorden (verkleinwoorden, samengestelde 
woorden als ‘dekbedhoes’ en ‘waterijs’, klank-
groepwoorden met een voor- of achtervoegsel, 
–eren/–elen/–enen). 

Woorden en 
zinnen lezen in 
context

Correct, vlot en met goede intonatie lezen van 
teksten met een- en tweelettergrepige woorden. 

Correct, vlot en met goede intonatie lezen van 
teksten met een-, twee- en drielettergrepige 
woorden. 

Een overzicht van alle doelen van het hele jaar geordend per dag, vindt u in 
bijlage 2.

DIFFERENTIATIE IN DE LEESLESSEN

Convergente differentiatie mét extra aandacht voor verschillen

Lijn 3 gebruikt het model van convergente differentiatie. Dat wil zeggen 
dat alle kinderen in de groep minstens de gestelde doelen bereiken, ook 
de kinderen die moeite hebben met een of meer aspecten van het lezen. 
Daarvoor is in de leeslessen een differentiatiemodel gebruikt dat gebaseerd 
is op de IGDI-principes van Houtveen en Kuypers (2006). IGDI staat voor 
Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie. Lijn 3 voegt daar één element 
aan toe, namelijk speciale aandacht voor kinderen die al kunnen lezen. Het 
schema hieronder bevat de grafi sche weergave van het IGDI-model zoals dat 
in Lijn 3 wordt gebruikt. 
Lijn 3 kent drie niveaus van verwerking:

 = risicolezer;
 = gemiddelde lezer;
 = goede lezer.
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leesbingo 1 Wat heb je gelezen?

een grappig boek een spannend boek een zielig boek

een sprookjesboek een stom boek een stripboek

een boek over feest een boek over sterren 
en planeten

een boek over dieren

een recept een boek over hobby’s of sport een vers
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leesbingo 2 Waar heb je gelezen?

op de bank op de wc in bed

in een vervoermiddel op school op vakantie

in een hut op een bijzondere plek in de natuur

op een wachtplek in de keuken op een logeeradres
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leesbingo 3 Wanneer heb je gelezen?

op dierendag in de herfst in de kinderboekenweek

met sint in de winter met kerst

met Valentijnsdag met carnaval in de lente

rond koningsdag op moeder- of op vaderdag in de zomer


