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Wat fijn dat ook jij het belang van leesplezier inziet en dat je met behulp 
van mini leeslessen gemotiveerde lezers wilt creëren.

 
Jaren geleden ontdekte ik de mini leeslessen. 

Ik werkte als invaller in een groep 6/7 op een school waar ze LIST net
geïmplementeerd hadden. Mijn duo had mij uitgelegd dat je als leerkracht

ook zelf leest tijdens het stil lezen, dus gewapend met de biografie van
Nelson Mandela (what was I thinking) ging ik naar school. 

 
Ik gaf de mini leesles die klaar lag en zette de kinderen aan het lezen. Ik

dook zelf in mijn biografie en las het indrukwekkende eerste stuk over hoe
Nelson Mandela met geweld om zich heen opgroeide. Aan het eind

van het stil lezen beantwoordden de kinderen de leesvraag. Daarna vroeg
een kind: ‘Juf, waar ging uw boek over?’ En daar stond ik dan, met mijn

mond vol tanden. Ging ik deze kinderen echt uitleggen wat ik net gelezen
had? Over dat bloed en het geweld? En ik vertelde dat ik gelezen heb over

Nelson Mandela, die veel betekend heeft voor de wereld. 
 

Ik sprak met mijzelf af: vanaf nu lees ik ook kinderboeken tijdens het stil
lezen. En zo hervond ik mijn liefde voor kinderboeken. Deze had ik als kind
al wel gevonden. Ik las dolgraag kinderboeken, verslond de ene serie na de

andere en dwaalde weg in alle werelden die ik tot me kon nemen. Op de
middelbare school verloor ik dit plezier toen ik verplicht werd literatuur te

lezen, dat paste zó niet bij mij. 
 

Dit zien we helaas bij veel kinderen. Door allerlei redenen zijn zij niet
gemotiveerd om te lezen. En hoe jammer is het, als kinderen dit plezier op

de basisschool al niet kunnen vinden of alweer verliezen? 
 

Als leerkracht moet je al zoveel. Het is belangrijk dat de kinderen goed
kunnen rekenen, schrijven, spellen en lezen en dan heb je ook nog alle

andere vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, muziek,
handvaardigheid, gym… Waar haal je de tijd vandaan om ook nog bezig te

zijn met leesplezier?
 

Daar wil ik je in dit e-book mee helpen. Met 5 simpele stappen
implementeer je mini leeslessen in jouw (lees)onderwijs in groep 3 t/m 8.

https://lezenmet.kinderboekenjuf.nl/


Toen ik mijn liefde voor kinderboeken terug begon te vinden
nam ik mij voor dat ik de kinderen in mijn klassen ook zo’n berg liefde voor
kinderboeken mee wilde geven. Een liefde die hopelijk nog lang voort mag
bloeien. De mini leeslessen dragen hieraan bij! Deze liefde wil ik ook

graag aan jou meegeven, niet door jou te vertellen over de geweldige
kinderboeken die er zijn (dat kun je op Kinderboekenjuf.nl al lezen), maar

door je te vertellen over mini leeslessen en hoe je deze in jouw
(lees)onderwijs kunt implementeren.

In 5 stappen aan de slag

Stap 1: Maak plek vrij in het lesrooster
Stap 2: Bereid de mini leesles voor
Stap 3: Geef de mini leesles
Stap 4: Bespreek de mini leesles na
Stap 5: Ervaar de kracht van de mini leesles

Gouden tip: Geef het goede voorbeeld!

 

Hoe kun je duidelijker maken dat het lezen

van kinderboeken belangrijk is? Door zelf

lekker mee te lezen tijdens het stil lezen. 

 

Praat over de kinderboeken die jij gelezen

hebt. Wat vond je ervan? Kun je het boek

de kinderen aanraden en waarom? Zo

zullen er vast enkele kinderen in je klas

zijn die dat boek alleen daarom al willen

lezen.

https://lezenmet.kinderboekenjuf.nl/
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Er is niet veel tijd nodig voor het geven van een mini
leesles. Waarschijnlijk heb je (stil) lezen al op het rooster staan en kun je

daarbinnen dingen aanpassen. Misschien kom je erachter dat je eigenlijk te
weinig aan lezen doet en zul je eens kritisch naar je rooster moeten kijken

of je hier meer tijd voor vrij kunt maken.
 

Voor het geven van een mini leesles heb je 10 minuten nodig. 5 minuten
voorafgaand aan het stillezen en 5 minuten na het stil lezen. Het advies is
om de kinderen 20 minuten stil te laten lezen. Hierdoor zal je dus per mini

leesles 30 minuten op het rooster moeten zetten. 
 

Je kunt deze 30 minuten ook plaatsen binnen 45 minuten
technisch lezen. Je hebt dan 15 minuten om voor-koor-door te lezen en

eventueel te oefenen met tempo lezen. De overige 30 minuten besteed je
aan de mini leesles en het stil lezen.

 
Een andere optie is om één van de technisch leeslessen om te

toveren tot leesbelevingsles. Je bent hierin niet bezig met tempo en correct
lezen, maar juist met het leesplezier.

Stap 1: Maak plek vrij in het lesrooster

https://lezenmet.kinderboekenjuf.nl/
https://www.kinderboekenjuf.nl/category/leesbeleving/
https://www.kinderboekenjuf.nl/inspiratie/leesplezier-belangrijker-dan-leestechniek/


Een mini leesles is gekoppeld aan een kinderboek. Denk na over een
leesvraag die je de kinderen mee wilt geven. Wat wil je dat de kinderen

kunnen na deze leesles? Lees meer over de doelen van een mini leesles. Je
zoekt een geschikt stukje tekst uit dat aansluit bij de leesvraag die je mee

wilt geven. Zelf lees ik een kinderboek en tijdens het lezen bedenk ik ideeën
voor leesvragen.

 

Een leesvraag kan al zijn: ‘Wie is de hoofdpersoon in jouw boek?’ Je leest een
stukje voor waaruit blijkt wie de hoofdpersoon in jouw boek is. Zoals uit dit

voorbeeld voor groep 3-4 blijkt dat Snip de hoofdpersoon is: 
‘Ik ben Snip. En ik ben een hond. Ik zal je mijn verhaal vertellen. 

Het gaat over een hond. Over mij dus, Snip.’ 
(Bron: Blaffen om donuts van Michael Rosen,  Uitgeverij Bontekoe, ISBN 9789463522434). 

 

Een leesvraag kan ook zijn: ‘Hoe ziet de omgeving eruit?’ Je leest een stukje
voor waaruit blijkt hoe de omgeving eruit ziet. Zoals uit dit voorbeeld voor

groep 7-8 blijkt dat het een houten bouwval is: 
‘Spookachtig. Dat was het eerste woord dat Luca Littel te binnen schoot nu ze de

houten bouwval van dichtbij zag. Vanaf andere plaatsen in Zuidbaai leek het
gewoon op een vervallen, ouderwets landhuis. Maar hier, aan de voet van de
enorme heuvel, was het alsof ze een andere wereld betrad. Onheilspellende
schaduwplekken hielden de top in hun greep en de dichte bebossing zorgde

ervoor dat ze bijna niet zag hoe oud en verrot het huis was. Echt welkom voelden
mensen zich niet als ze dit huis zagen.’ 

(Bron: De Bieb-bende 1 De legende van de hemelrijders van Michael Reefs, Uitgeverij Stormsteen, ISBN 9789082190977)
 

Veelgemaakte fouten bij het bedenken van een mini leesles:
 

Stap 2: Bereid de mini leesles voor

Wil je zelf zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan het voorbereiden? 
Schrijf je dan in op Lezen met Kinderboekenjuf, 

dan doe ik al dit werk voor jou!

Er wordt wel een vraag bedacht echter het antwoord daarop komt niet uit het boek,
maar dit wordt door de kinderen zelf bedacht.
De mini leesles blijft hangen bij het klassengesprek. Er wordt dus gepraat over de
vraag, er wordt echter niet gelezen.
De mini leesles is niet kort en krachtig maar duurt ellenlang waardoor er weinig tijd
voor het lezen overblijft.

 

https://lezenmet.kinderboekenjuf.nl/
https://lezenmet.kinderboekenjuf.nl/wat-is-een-mini-leesles/
https://lezenmet.kinderboekenjuf.nl/


Als je voorbereiding goed is, dan is het geven van de mini
leesles gesneden koek. De kinderen zitten klaar met hun leesboek op tafel.

Jij als leerkracht hebt de mini leesles voorbereid. 

Stap 3: Geef de mini leesles

Vertel kort waar het boek over gaat en laat de voorkant zien.
Lees een stukje voor waaruit het antwoord blijkt.
Stel de leesvraag.
Geef als voorbeeld al het antwoord dat bleek uit het stukje dat jij
voorgelezen had.
Zet de kinderen aan het lezen (eventueel staat de mini leesles op het bord
ter herinnering).

Als leerkracht zie je erop toe dat de leerlingen lekker aan het lezen gaan.
Laat ze een fijn leesplekje zoeken zodat ze helemaal weg kunnen dromen in

hun boek. Pak zelf ook een kinderboek en duik in het verhaal. 
Wil je weten hoe kinderen het lezen ervaren? Dan kun je af en toe een
fluistergesprekje aanknopen met kinderen die afgeleid zijn. Vraag dan

bijvoorbeeld waar hun boek over gaat, wat ze van het boek vinden en of ze
zichzelf kunnen herkennen in de hoofdpersoon.

Dit is voor jou als leerkracht waardevolle informatie omdat je erachter komt
of het kind eigenlijk wel geïnteresseerd is in dit boek of dat het beter een
ander boek kan zoeken. Tevens stimuleer je het lezen weer door ze met

deze vragen te herinneren aan het boek om zo de verhaallijn weer tot zich
te nemen.

https://lezenmet.kinderboekenjuf.nl/


Na het stil lezen laat je de kinderen de bladzijde uit lezen, waarna je vraagt
wie er een antwoord heeft gevonden. Wees jezelf ervan bewust dat niet alle

kinderen een antwoord gevonden zullen hebben. Dit kan doordat ze het
vergeten zijn en gewoon lekker gelezen hebben. Het kan ook komen

doordat er geen antwoord te vinden was in het stuk tekst dat ze gelezen
hebben, denk bijvoorbeeld aan het achterhalen van de emoties van een

hoofdpersoon, terwijl het kind een informatieboek leest. 
 

Laat enkele kinderen (ongeveer 3) vertellen wat zij bedacht
hebben als antwoord op de leesvraag. Luister hierbij geboeid en vraag door

op het antwoord. Dit is het moment dat er boekpromotie plaats
vindt, dit is HET moment om de kracht van de mini leesles zijn werk

te laten doen. 
 

Stap 4: Bespreek de mini leesles na

Zorg dat je aandacht volledig bij het
gesprek is, zodat de kinderen jouw
betrokkenheid merken. Je straalt
daarmee uit dat het iets belangrijks
is (wat lezen natuurlijk ook is).       
Vraag door als je daar ruimte voor
ziet. Hoe ben je daarachter
gekomen? Kun je een stukje
voorlezen waaruit dit blijkt? Wat
vind je daar zelf van?
Stel ‘vertel eens…’ vragen. Vertel
eens wat er zo leuk is aan dat boek?’
Klinkt al heel anders dan ‘Waarom
vind je dat boek leuk?’

Enkele praattips:

https://lezenmet.kinderboekenjuf.nl/


Je hebt de mini leesles voorbereid, uitgevoerd en nabesproken. 
Dan lijkt de mini leesles klaar, toch? 

Nee! Juist nu zal de kracht van de mini leesles nog doorwerken. 
 

Er zijn verschillende boeken besproken, die hebben mogelijk wat
losgemaakt bij verschillende leerlingen. Misschien heb je kinderen al horen

vragen of zij dat boek na hun klasgenootje mogen lezen?
 

Wellicht stonden er al enkele kinderen bij jou om jouw boek uit je handen te
trekken. Of zullen kinderen de volgende keer bij de boekenkast juist een

van deze boeken eruit willen pakken. Juist door hier alert op te zijn, krijgt de
ontwikkeling van het leesplezier alle ruimte.

 

Stap 5: Ervaar de kracht van de mini leesles

Stap 1: Maak plek vrij in 

het lesrooster

Stap 2: Bereid de mini 

leesles voor

Stap 3: Geef de mini leesles

Stap 4: Bespreek de mini 

leesles na

Stap 5: Ervaar de kracht 

van de mini leesles

Dus met 5 simpele stappen

zorg je voor meer leesplezier!

https://lezenmet.kinderboekenjuf.nl/


Pak een kinderboek uit de kast waarvan jij wel weet waarom je dit boek
aan zou willen raden. Vertel dat aan de kinderen en stel vervolgens de

leesvraag: Kun jij jouw boek aanraden en waarom?

Zoek een kinderboek met illustraties. Laat enkele illustraties aan de
kinderen zien en vertel eventueel ook wat je ervan vindt (of laat kinderen
hierover oordelen). Stel vervolgens de leesvraag: Komen er illustraties in

jouw boek voor? Laat enkele zien. Wat vind je ervan?

Probeer een gratis mini leeslesfilmpje uit in de klas. Lezen met
Kinderboekenjuf biedt de mogelijkheid om kant-en-klare mini leeslessen
af te spelen in de klas. Bekijk een mini leesles passend bij het boek Bram

en het Zoldermysterie van Michael Reefs. Dit filmpje is geschikt voor
groep 5 t/m 8.

Op zoek naar mini leeslessen bij een bepaald boek? Bekijk
Kinderboekenjuf.nl om erachter te komen of er ideeën voor mini

leeslessen bij dit boek bedacht zijn.

 

 

 

Gelijk aan de slag?

Met weinig voorbereiding meteen een kant-en-klare mini leesles uitproberen?

https://lezenmet.kinderboekenjuf.nl/
https://lezenmet.kinderboekenjuf.nl/wat-is-lezen-met-kinderboekenjuf-en-waarom/
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Nu je dit e-book gelezen hebt kun je aan de slag met mini leeslessen in jouw
klas. Ik heb je de handvatten gegeven waarmee je kunt gaan

experimenteren. Mijn liefde voor deze mini leeslessen is al jaren geleden
begonnen. De mini leeslessen die ik toen bedacht zijn van mindere kwaliteit

dan de mini leeslessen die ik nu bedenk. Dat komt door jaren bedenken,
uitproberen en bijstellen. 

 
Merk je dat je het erg lastig vindt om een goede leesvraag te bedenken?

Heb jij eigenlijk te weinig tijd om een goede mini leesles voor te bereiden? 
Zou je wel leuke mini leeslessen willen bedenken, maar mis je geschikte

(nieuwe) boeken? Mis je zelf de kennis en/of het enthousiasme en mag dit
wel uitgestraald worden? 

 
Laat mij je dan helpen! Lezen met Kinderboekenjuf is de online filmdienst
met mini leeslessen waarbij ik al deze beren op de weg voor je wegneem.

Probeer Lezen met Kinderboekenjuf tijdelijk gratis uit.

Lezen met Kinderboekenjuf

‘Ik ben ervan overtuigd dat Lezen

met Kinderboekenjuf het leesplezier

en leesbegrip van mijn leerlingen

bevordert. Het is zowel klassikaal

als individueel inzetbaar. Zet één of

enkele kinderen achter een filmpje

en laat ze zelfstandig naar het

filmpje kijken terwijl jij als

leerkracht met andere kinderen

bezig bent. Hierdoor is het echt een

aanwinst voor in de klas.’

- Nathalie, leerkracht groep 4  -

https://lezenmet.kinderboekenjuf.nl/
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