
 

 

 

 

Voorbereiding:  

o De leerkracht laat de leerlingen een leesboek op de bank leggen. Dit kan een boek zijn waarin ze 

bezig zijn, maar dit kan ook een favoriet boek zijn uit de klasbibliotheek. 

 

o De leerkracht verdeelt de klas tevens in groepjes. Dit kunnen groepjes zijn per twee, maar 

evengoed ook groepjes van vier.  

 

o De leerkracht maakt met de leerlingen goede afspraken. Spreek een signaal af en spreek af dat 

het rustig moet blijven in de klas. Er leest slechts één leerling per groepje. Het volume blijft dus 

beperkt. 

 

Hoe werkt deze werkvorm ? 

De leerlingen stellen om beurt hun gekozen boek voor aan hun klasgenoten. Op het bord staat hoe 

ze dit moeten doen. Ze doen dit aan de hand van deze vragen/opdrachten: 

o Wat is de titel van het boek? 

o Wie heeft het boek geschreven? 

o Lees de korte inhoud 

o Bekijk samen de kaft van het boek 

o Ken je nog andere boeken van deze auteur? 

o Welk genre is het? 

 

Vooraf wordt ook besproken hoe een goede voorleesbeurt eruitziet.  Tijdens het lezen wordt er 

expliciet aandacht geschonken aan: 

o Intonatie 

o Volume 

o Tempo 

o Articulatie 

o Inleving  

 

De leerling leest een aantal minuten voor aan zijn klasgenoten. Daarna weerklinkt het signaal in de klas 

en wordt er gewisseld binnen het groepje. Het is nu aan een andere leerling om voor te lezen. Als 

iedereen voorgelezen heeft, wordt er gewisseld van groepje. Het is aan de leerkracht om een tweede 

verdeling te voorzien. Afhankelijk van de beschikbare tijd kan gekozen worden voor één of meerdere 

leesrondes.  

Voorlezen in combinatie met boekpromotie! 



Slot: 

Tijdens het slot worden er een aantal elementen besproken. Hieronder enkele voorbeelden: 

 

o Welke boeken staan in je top drie? 

o Waarom is dat zo?  

o Wie vond je een goede voorlezer? 

o Wat maakt van die leerling een goede voorlezer? 

o Welke werkpunten heb je opgemerkt? 

 

 

 

 

 

ZILL-doelen: 

De doelen die bij deze werkvorm passen, staan in een apart document op mijn website. 

Veel plezier ermee       


