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7.    Lezender- en spellenderwijs wijzer in groep 3 
 

Opbrengstgericht lezen en spellen in groep 3 

 

In deze cursus leert u hoe u door gerichte activiteiten de lees- en schrijfvaardigheid van uw leerlingen kunt vergroten. U leert 

dat lezen en schrijven twee kanten van dezelfde medaille zijn en dat door evenwichtig aandacht te geven aan zowel het lezen 

als het schrijven, zowel het lezen als het spellen verbetert en de opbrengsten toenemen. De basis van goed lees- en 

spellingonderwijs begint bij de interactieve houding van de leerkracht, de kwaliteit van de instructie en het lees- en 

schrijfaanbod. Uitgangspunt hierbij is het ontwikkelen van het zelfkritisch vermogen. Preventief handelen is hierbij leidend. 

Mocht het toch zo zijn dat uw leerlingen uitvallen dan is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in te grijpen. U krijgt praktische 

handvatten hoe om te gaan met risicoleerlingen. U leert hoe u de motivatie kunt versterken en het leerrendement kunt 

vergroten door het inrichten van een rijke lees- en schrijfomgeving. 

 

Korte inhoud: 

- Effectieve lees- en schrijfactiviteiten 

- Werken aan de voorwaardelijke sfeer met betrekking tot lezen en schrijven 

- Aandacht voor fonemisch bewustzijn en klank-tekenkoppeling 

- Het inrichten van een rijke lees- èn schrijfomgeving 

- Omgaan met risicolezers/dyslectische kinderen, w.o. interventies zoals Connect 

 

 

Geschikt voor: 

Leerkrachten groep 3 

 

 

Doelstellingen die bereikt worden: 

- De cursist kan invulling geven aan effectieve  lees- en schrijfactiviteiten die de opbrengsten van het lees- en 

schrijfonderwijs verhogen. 

- De cursist is in staat om een rijke lees- en schrijfomgeving in te richten en weet aan welke eisen deze moet voldoen. 

- De cursist weet hoe hij kinderen kan begeleiden van het aanvankelijk lezen naar het vloeiend lezen. 

- De cursist is in staat om risicolezers op effectieve wijze te herkennen, te ondersteunen  en kent de belangrijkste 

interventies. 

-  

 

Aard van de workshop: 

U krijgt informatie over recente inzichten rondom opbrengstgericht lees- en schrijfonderwijs. De ervaringen rondom die 

inzichten wordt zoveel mogelijk uitgewisseld en vertaald naar het praktisch handelen in de klas. 

 

 

Aantal bijeenkomsten: 

1 dag of 2 dagdelen 

 

 

Omvang van de cursus: 

6 uur  

 

 
Meer informatie via: 

 

Primarum 
Willeke Evers 

Charlotte van Pallandtlaan 4 

7425 NP Deventer 

0570-514613 

06-21634572 

w.evers@primarum.nl 

 


