Vincent van den Hoogen

zijn voor hun lezers een duidelijke uitleg of definitie. Enkele voorbeelden:
• Toen kreeg ik een ingeving, zoals ze dat
noemen. Een ingeving is een idee dat uit het
niets lijkt te komen. (Het reuzenradmysterie,
Siobhan Dowd, 2010);
• ‘Weten jullie wat een molekuul is?’ … ‘Dat
is als je iets in hele kleine stukjes snijdt, en
dan het allerkleinste stukje, dat niet meer kleiner kan.’ (Donderkat, Thijs Goverde, 2010);
• Ze hebben hem in het huis van bewaring gestopt. Dat is een soort gevangenis.
(Voor altijd samen, amen, Guus Kuijer, 1999).
Niet altijd wordt de betekenis van een woord
letterlijk uitgelegd, maar vaak wordt de context
zo duidelijk beschreven dat de betekenis van
het woord toch helder wordt. Dat is te zien in
de volgende voorbeelden:
• ‘De symptomen lijken op die van een hartaanval. Pijn in je borst, je wordt duizelig en je
hebt het gevoel dat je geen adem meer
krijgt.’ (Hoe overleef ik mijn vader (en hij
mij)?, Francine Oomen, 2010);
• Het ene moment scheldt ze mijn vader uit en
vijf minuten later zingt ze liedjes voor mijn
kleine zus. Jeffrey zou zeggen: ‘Zo wispelturig als de pest.’ (De school is weg!, Jacques Vriens, 2002).

Het is niet zo dat leerlingen deze nieuwe woorden direct zullen onthouden. Daarvoor is het
nodig dat zij de woorden opnieuw tegenkomen.
Daarom is het belangrijk dat leerlingen veel leeskilometers maken, want dat vergroot de kans dat
zij een nieuw verworven woord opnieuw tegenkomen. Dat brengt ons bij het volgende onderwerp: consolideren.
Woordkennis consolideren
Leerkrachten verzuchten wel eens dat leerlingen
zoveel vergeten van de woorden die aangeboden worden in woordenschatlessen. De oorzaak
hiervan is dat de woorden niet voldoende
geconsolideerd worden. Lezen is het middel bij
uitstek om dit op te lossen, want een boek lezen
is één grote consolideeroefening. Leerlingen
komen tijdens het lezen grote aantallen woorden
tegen die in meer of mindere mate bekend zijn.
De herhaling zorgt ervoor dat de woorden
steviger worden verankerd in het geheugen en
worden verbonden met een variëteit aan contexten. Leerlingen die hebben geleerd wat de betekenis van allergie is, consolideren hun kennis
van dit begrip wanneer zij in De school is weg!
(Vriens, 2002) lezen dat meester Herbenis bijna
altijd ‘door zijn neus praat, omdat hij vaak verkouden is. Hij is allergisch voor van alles en nog
wat’. Iets soortgelijks gebeurt wanneer ze lezen
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in Dagboek van een muts (Russell, 2014): ‘Na
tien minuten zat er een flinke uitslag. Die heel
erg kriebelde. Al snel had ik geconcludeerd dat
die uitslag mama’s schuld was. Waarom had
ze mij nooit verteld dat ik zwaar allergisch ben
voor zwarte hoogglansverf uit een spuitbus?’ In
deze twee voorbeelden leert de lezer dat je
voor veel dingen allergisch kunt zijn (van alles
en nog wat), wat voor ongemak dit tot gevolg
kan hebben en dat je ook ‘zwaar’ allergisch
voor iets kunt zijn. De kennis van het begrip
wordt niet alleen herhaald, maar ook verdiept.
Woordkennis verdiepen
Kinderen leren in woordenschatlessen in eerste
instantie een oppervlakkige betekenis van een
nieuw begrip. Dat is logisch, want voor kinderen met een kleine woordenschat is het bovenal
belangrijk dat de omvang van de woordenschat
groeit. Daarna kan de kennis van begrippen
verdiept worden door het netwerk rond het
begrip uit te breiden met bijvoorbeeld tegenstellingen, ondergeschikte en bovengeschikte
begrippen, synoniemen en figuurlijke betekenissen. In woordenschatlessen is de tijd te beperkt
om daar veel aandacht aan te schenken.
Tijdens het lezen wordt de kennis van begrippen spelenderwijs verdiept.
In Dagboek van een muts (Russel, 2014) komt
het woord gênant vier keer voor. Een kind dat
heeft geleerd dat iets gênant is als je je ervoor
moet schamen, ontdekt nu wat voor soort situaties dat kunnen zijn: als je voor gek staat in de
klas, als je het geld voor een cadeau voor je
vader hebt opgemaakt aan iets anders, als je
vriendinnen je met open mond aangapen als je

In de praktijk:
Basisbegrip ‘ballon’

Verdieping begrip ‘ballon’ in het
boek Per ongelukt!

•
•
•
•
•
•
•

• Kan een onregelmatige vorm hebben,
zoals een ‘pindarotsje’
• Je kunt er zelf een maken door tentdoeken aan elkaar te bevestigen
• Je kunt er een mand onder hangen
• Je kunt er mensen mee vervoeren
• Het is enorm groot
• Voortbeweging door de wind
• Bijsturen kan met een speciaal apparaat
• Kan neerstorten
• Is gevuld met helium

Rond
Glad
Feestelijk
Kan knallen
Vrolijke kleur
Klein, je kunt het vasthouden
Sommige ballonnen kunnen
wegvliegen

Figuur 2 – Verdieping begrip ‘ballon’ in het boek Per ongelukt! (Van der Geest, 2015)
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eindelijk staat te praten met de jongen van je
dromen en als je met je vader moet meerijden in
een ‘gekkenhuis op wielen’. Ook de kennis van
ogenschijnlijk eenvoudige begrippen kan zo verdiept worden. Dit is een voorbeeld van verdieping van de betekenis van het woord duur:
• ‘Jeetje, jongens, moet je kijken, wat, eh ...
duur!’, zei mama vol ontzag. Duur was wel
een goed woord, dacht Luuk. De deur had
van dat dure, gekleurde glas, de bel klonk als
een dure gong, en de magere, lange meneer
die opendeed was ook duur. Zijn pak, zijn
glimmende schoenen, zijn horloge, zelfs zijn
haar zat duur. En hij keek op een dure manier
streng, met van die getuite lippen en hoge
wenkbrauwen. ‘Daar bent u,’ zei de dure
meneer, ‘komt u binnen.’ (Het Akropolisgenootschap en de slag om bladzijde 37,
Tosca Menten, 2012).
Ook in Per ongelukt! (Van der Geest, 2015)
wordt de kennis van een ogenschijnlijk eenvoudig
begrip mooi verdiept. Een ballon staat voor veel
kinderen voor een gladde, bolle en lichte ‘bal’
die je veel ziet op feesten en die met een knal uit
elkaar klapt als je erin prikt of erop gaat staan.
Dit begrip wordt in dit boek verdiept met een flink
aantal nieuwe aspecten (zie figuur 2 hiernaast).
Schooltaalwoorden
Schooltaalwoorden zijn belangrijk, omdat deze
niet aan een vak gebonden zijn, maar juist in

Leestips voor leerkrachten
Pas onderstaande tips toe om het structureel lezen bij kinderen te stimuleren:
• Lees iedere week uit een nieuw boek voor. Zo leren kinderen ieder jaar 40
nieuwe boeken kennen. Wie wil weten hoe het afloopt, kan het boek lenen;
• Lees een verhaal voor dat past bij het thema van geschiedenis (en ga naar
de website www.entoen.nu voor praktische leestips);
• Leg iedere week een ander boek op je bureau: leerlingen willen graag
weten welke boeken jij leest;
• Vervang de klassikale boekbespreking door de coöperatieve werkvorm van
de boekenkring. In de boekenkring voeren leerlingen gesprekken over boeken met elkaar en met de leerkracht. Zo zijn de leerlingen actief bezig met
verschillende soorten boeken. (Typ op www.google.nl de zoekterm ‘werkvormen voor de boekenkring’ in voor inspiratie.)

Wilbert van Woensel

verschillende contexten en vakgebieden kunnen
voorkomen. Dit soort woorden belemmeren leerlingen vaak bij het begrijpen van een tekst.
Schooltaalwoorden zijn veelvuldig te vinden in
verhalende teksten. Neem bijvoorbeeld De reis
om de wereld uit de Geronimo Stilton-reeks
(Ferron, 2009). Alleen al op de eerste tien bladzijden van dat boek zijn de volgende woorden
en uitdrukkingen te lezen: ontstaan, slechts, een
uitdaging aangaan, inmiddels, stipt, perfect,
onvoorziene omstandigheden, integendeel, vervangen, een indruk maken en toevoegen.

VERDER
LEZEN!
• Broekhof, K., & Pater,
N. de (2014). Van leesmotivatie naar taalprestatie: leesbevordering
in de basisschool. Sectorinstituut Openbare
Bibliotheken: Den
Haag.
• Walta, J. (2011). Open
Boek: handboek leesbevordering. Kinderboekenwinkel De Boekenberg: Eindhoven.

Structureel lezen
Wat kunnen scholen doen om het lezen te stimuleren? Het meeste effect kan verwacht worden van
een structurele aanpak, waarbij de school en de
bibliotheek doelgericht samenwerken om een
sterke leescultuur op school te creëren. Dit gebeurt
op steeds meer scholen in het kader van de landelijke campagne ‘de Bibliotheek op School’.
Onderdelen van deze aanpak zijn het inrichten
van een actuele boekencollectie in de school, het
opstellen van een leesplan en het inzetten van de
expertise van de leesconsulent van de bibliotheek.
Onderzoek van de Universiteit Leiden, waarover
JSW (Nielen & Bus, 2015) eerder heeft gepubliceerd, heeft aangetoond dat op scholen die deelnemen aan deze campagne de scores voor begrijpend lezen hoger liggen dan op andere scholen.
Nu de scores voor woordenschat nog. ●
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