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Vraag een zichtzending aan 

– Kosteloos en vrijblijvend
– Binnen 3 dagen op school bezorgd
– Materiaal hoeft niet retour

Vraag een zichtzending (inclusief online) van Nieuw 
Nederlands Junior aan op nieuwnederlandsjunior.nl  

Er is een zichtzending voor Taal/Spelling en voor Lezen.

2 3

Nieuw Nederlands Junior



Taal is communicatie. Taal maakt je 
zelfredzaam en heb je overal nodig. Het 
taalonderwijs is veel méér dan een los 
lesje grammatica, technisch lezen of 
een werkwoordspellingles. Met Nieuw 
Nederlands Junior ontdek je de wereld van 
taal door te doen en te beleven!
Taal- en leesonderwijs in Nederland is 
behoorlijk in beweging. Terecht natuurlijk; 
het niveau én de motivatie van kinderen 
is afgenomen mede door de wijze waarop 
kinderen taal, spelling en lezen aanleren: 
versnipperd. 

Nieuw Nederlands Junior biedt de taalvakken 
in samenhang aan. Nieuw Nederlands Junior 
Spelling en Nieuw Nederlands Junior Lezen 
leggen de basis om taal goed te kunnen 
toepassen. In Nieuw Nederlands Junior Taal 
passen kinderen alle vaardigheden toe door 
te werken aan een eindproduct waarin alle 
taaldomeinen een plek hebben. De drie 
methodes zijn los en in samenhang in te 
zetten.

We introduceren met onze nieuwe methodes 
het vak Nederlands in het basisonderwijs. 
Daarbij sluiten we naadloos aan bij Nieuw 
Nederlands, de meest gebruikte methode 
in het voortgezet onderwijs. Zo ervaren 
kinderen geen drempels bij de overstap naar 
het VO, één van de belangrijkste doelen van 
de curriculumherziening Curriculum.nu.

Nieuw Nederlands Junior Lezen is een 
nieuwe methode voor het leesonderwijs 
en in combinatie met Nieuw Nederlands 
Junior Taal en Nieuw Nederlands Junior 
Spelling te gebruiken, maar ook heel 
goed als losse methode in te zetten. In 
deze brochure lees je alles over Nieuw 
Nederlands Junior Lezen.

Wil je meer weten over Nieuw Nederlands 
Junior Taal? Ga dan naar pagina 28.

Wil je meer weten over Nieuw Nederlands 
Junior Spelling? Ga dan naar pagina 29.

Daarom Nieuw Nederlands Junior De kern van Nieuw Nederlands 
JuniorNieuw Nederlands Junior is een eigentijdse 

taal-, spelling- en leesmethode voor groep 
4 t/m 8. Geïntegreerd taalonderwijs vanuit 
communicatie staat centraal. Leerlingen 
krijgen de kans om te groeien en stap-
voor-stap te leren. Nieuw Nederlands 
Junior sluit aan op Nieuw Nederlands, de 
meest gebruikte methode in het voortgezet 
onderwijs.

– Nieuw Nederlands Junior is een methode 
in samenhang. Het maakt kinderen 
spellingbewust en taal- en leesvaardig 
in interactie, in levensechte situaties, 
door creatieve opdrachten én met 
eindproducten. Door die samenhang 
leren ze effectief en duurzaam.

– Kinderen worden begeleid en gestimuleerd 
in hun leerproces. We bieden de methode 
aan in onze nieuwe digitale leeromgeving 
Junior Cloud, waarin leren een proces is 
van proberen, feedback ontvangen en 
succes beleven. Door het leerproces 
zichtbaar te maken, worden kinderen zich 
bewust van wat ze leren en hun groei 
daarin. Dat motiveert en het verhoogt het 
zelflerend vermogen.

– In de methode zijn de meest recente 
opvattingen over effectief taal-, spelling- 
en leesonderwijs verwerkt. Ook de 
21e-eeuwse vaardigheden komen aan 
bod. De leerkracht geeft zelf invulling 
aan de onderwerpen en kan de lessen 
koppelen aan zaakvakken- en thema-
onderwijs, of een actuele gebeurtenis op 
school. Met Nieuw Nederlands Junior zijn 
de leerlingen klaar voor het voortgezet 
onderwijs en een geletterde toekomst!

De vormgeving van de drie vakken (taal, 
spelling en lezen) is op elkaar afgestemd. 
Qua tekst, uitleg, opdrachten en symbolen. 
Iedere les start vanuit een leerdoel en sluit 
af met een evaluatie van het leerdoel. Er 
zijn steeds acht blokken van vier weken. Dat 
zorgt voor een herkenbare structuur voor de 
leerkracht en voor de leerling.

Waar lezen
 beleving 
wordt!
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Nieuw Nederlands Junior Lezen
Goed leesonderwijs is actueel. Bijna een 
kwart van de Nederlandse 15-jarigen kan 
vanwege hun laaggeletterdheid onvoldoende 
meekomen in de maatschappij. Lees- 
motivatie is cruciaal om laaggeletterdheid 
te bestrijden. Kinderen die met plezier lezen, 
lezen meer en lezen daardoor beter. Nieuw 
Nederlands Junior Lezen zet dan ook in op 
leesmotivatie om zo kinderen zelfredzaam  
te maken in onze talige wereld.

Nieuw Nederlands Junior Lezen garandeert 
dat alle leerlijnen lezen volwaardig aan 
bod komen voor groep 4 t/m 8 en laat 
alle kinderen ongeremd genieten van rijke 
verhalen en teksten. 

Uitgangspunten:
– Technisch lezen, Vloeiend lezen, Lekker 

lezen en Begrijpend lezen worden  
afwisselend en in balans aangeboden. 

– Lezen is leuk! Met prikkelende vragen,  
verrassende taken, actuele leestips en  
volop variatie in tekstsoorten.

– Alle teksten binnen een blok horen bij  
hetzelfde thema. Ook is er inhoudelijke  
samenhang met de onderwerpen die op 
dat moment aangeboden worden bij de 
zaakvakken. Kinderen lezen langere tijd 
binnen een breed onderwerp en vanuit 

verschillende invalshoeken waardoor er 
verdieping plaatsvindt. Zo vergroten ze 
hun kennis van de wereld en hun woorden-
schat. 

– De tekst staat centraal, zowel in de lessen 
Begrijpend lezen, als de lessen Goed en 
vlot, Vloeiend en Lekker lezen. In élke les 
gaat het over de inhoud van de tekst, of de 
kinderen nu aan het decoderen zijn of aan 
het begrijpen.

– Nieuw Nederlands Junior Lezen maakt 
differentiëren makkelijk voor leerlingen 
van alle leesniveaus, onder andere door 
preteaching, een plusboek en samenlees-
boeken.

– De methode is compact en helder  
gestructureerd. 

6 7

Nieuw Nederlands Junior Lezen heeft 
vijf soorten lessen:
– Goed en vlot lezen (instructielessen  

en lessen zelfstandig werken)
– Vloeiend lezen (instructielessen)
– Lekker lezen (instructielessen)
– Begrijpend lezen (instructielessen)
– Samen lezen (zelfstandig lezen).

De meeste leeskilometers
In Nieuw Nederlands Junior Lezen wordt veel 
gelezen: kinderen maken in deze methode de 
meeste leeskilometers! 
Nieuw Nederlands Junior Lezen bevat de 
kern van het voortgezet technisch lezen in 
doelgerichte lessen van 30 minuten én van 
het begrijpend en studerend lezen in lessen 
van 45 minuten. 

De leerlijn Lekker lezen zet kinderen aan tot 
vrij lezen en het ontwikkelen van een eigen 
smaak. Heel belangrijk voor hun toekomstige 
leesgedrag!
In de les Samen lezen kunnen kinderen van 
verschillende niveaus samen een leesboek 
lezen. Lezen met een maatje motiveert en de 
kinderen leren van elkaar. Ongemerkt maken 
ze zo weer een aantal leeskilometers!

Leesbevordering 
Voor leesbeleving, leesplezier en de 
ontwikkeling van de eigen leessmaak is 
volop aandacht. Iedere vier weken start een 
aansprekend thema zoals Wat stom!, Zie je 
dat?, Dapper! en Op reis. Elk thema bevat 
teksten met uiteenlopende onderwerpen 
zoals dieren, natuur, techniek en cultuur. 
Daarbij wisselen fictie en non-fictie elkaar 
af: verhalen, gedichten en informatieve 
teksten. De methode bevat meer dan 450 
fragmenten! Zo is er altijd een tekst die een 
kind leuk vindt om te lezen.

Leeslogboek en ouderbetrokkenheid
Een kind kan achter in zijn leerwerkboek 
aangeven welke boeken hij heeft gelezen, 
welke boektaak hij heeft gedaan en aangeven 
wat hij van het boek vond. Het leerwerkboek 
kan na een blok mee naar huis, zodat ook 
ouders kunnen zien wat hun kind gelezen 
heeft.  

Zou jij 
pennenbestek 
kopen? Of een 

hondenparaplu?

Is Finns plannetje 
slim bedacht of 

verboden?

Heb jij weleens een 
slimme uitvinding 

gedaan?

Zou jij liever een 
uitvinder of een 

ontdekkingsreiziger 
willen zijn?

Kan een robot ook 

voetballen?
Waar komt het 
woord ‘poëzie’ 

vandaan?

Wat is een  

robot?
Wat zou jij een 

goede uitvinding 
vinden?

Wat vind jij de 
beste uitvinding die 

ooit is bedacht?

Blok 5

Slim bedacht!

00_277495_NNJR GR6 PLUS BL5_Sample.indd   5 09/12/20   6:24 PM
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Kies je boektaak

© Noordhoff Uitgevers bv Groep 6 Plus – Blok 5 – Week 1

Heb je een boek uit?
Schrijf het in je logboek op bladzijde 48 en 49.
Kies dan welke boektaak je wilt doen.
Gebruik het stappenplan.

q 36 

Anders bekeken

Knutsel een prijsbeker
Kies een boek dat je met plezier las.
Wat verdient een prijs: het verhaal?
De tekeningen?
Waarom vind je dat?
Knutsel een prijsbeker en schrijf  
het erop.

Teken een nieuwe voorkant
Neem het boek dat je nu leest.
Wat vind je van het plaatje op de 
voorkant?
Grappig, lelijk, bijzonder...?
Teken nu zelf een andere voorkant.

Teken een zoekplaat
Neem een zoekboek en bekijk de 
platen goed.
Wat gebeurt er allemaal?
Teken nu zelf een zoekplaat.
Zorg dat er veel gebeurt.
Hoe meer, hoe beter!

Schrijf een verhaal
Kies uit een zoekboek een mooie 
plaat en
kijk wat er allemaal te zien is.
Een verdwaalde kat? Een spelend 
kind?
Daarover schrijf je een kort verhaal.
Erbij verzinnen mag!

q 33 

Ik zie, ik zie…

q 35 

De eerste prijs  
gaat naar…

q 34 

Gebruik je fantasie! 

00_277495_NNJR GR6 PLUS BL5_Sample.indd   11 09/12/20   6:25 PM

Leerlingen krijgen  
verrassende vragen die  
hen nieuwsgierig maken naar 
de teksten in het thema. Dit 
geeft een extra stimulans 
om de teksten te gaan lezen 
en op zoek te gaan naar de 
antwoorden. 

Als de kinderen een boek lezen of net uit hebben, 
kunnen ze een van de 64 creatieve en speelse  
boektaken kiezen. Er zijn schrijf-, teken- en  
knutseltaken; zo is er is altijd wel een taak die een 
kind aanspreekt. Voor iedere taak is een printblad 
met een helder stappenplan zodat ze zelfstandig aan 
de slag kunnen. Ook met sterke lezers is rekening 
gehouden bij de keuze aan boektaken.



Lezen met plezier
De lessen ‘Lekker lezen’ zijn ontwikkeld met 
adviezen van Stichting lezen, jeugdliteratuur-
experts en auteurs van de meest gebruikte 
methode Nederlands in het voortgezet 
onderwijs: Nieuw Nederlands. 
In Nieuw Nederlands Junior Lezen heeft  
leesbevordering een belangrijke plaats.  
Daarbij wordt de didactiek van de leescirkel 
van Aidan Chambers gevolgd. In deze 
didactiek staat leesbeleving centraal en 
worden vragen gesteld die de nieuwsgierig-
heid van kinderen prikkelen. Deze didactiek 
vormt het uitgangspunt bij de opdrachten. 
De leescirkel bestaat uit drie delen: kiezen, 
lezen en reageren. 

Dieper tekstbegrip
Kinderen leren beter en sneller lezen door 
zorgvuldig en geconcentreerd te lezen,  
door in context te lezen en door teksten 
te herlezen. In Nieuw Nederlands Junior 
Lezen wordt elke tekst klassikaal besproken 
volgens vaste stappen van voorkennis acti-
veren, onderwerp bepalen en nabespreken.
De begrijpend leesteksten zijn rijke authen-
tieke teksten en voor alle kinderen gelijk. De 
teksten binnen een blok horen bij een be-
paald thema en behandelen onderwerpen 

Kinderen leren met Nieuw Nederlands 
Junior Lezen vlot, vloeiend en met begrip 
lezen. De methode kent vier leerlijnen en 
elke leerlijn heeft een eigen les. Zo zijn de 
lessen doelgericht en compact. 

De tekst staat steeds centraal, zowel in de 
lessen Begrijpend lezen, als de lessen Goed 
en vlot, Vloeiend en Lekker lezen. Dit  
betekent dat het in élke les gaat over de  
inhoud van de tekst, of de kinderen nu aan 
het decoderen zijn of aan het begrijpen.
Voorbeelden van de lessen vind je vanaf  
pagina 18 in deze brochure.

Doorlopende leerlijnen
Nieuw Nederlands Junior Lezen waarborgt 
optimale doorlopende leerlijnen; van groep 4 
tot het voortgezet onderwijs:
– De leerlijn Goed en vlot lezen volgt de 

opbouw van de nieuwste AVI-indeling. 
– Het hogere uitstroomniveau uit groep 3 is 

geborgd in de opbouw van de leerlijnen.
– De leesdip na de zomervakantie wordt 

opgelost door herhaling aan het begin van 
elk jaar.

– Met slechts 3-4 lessen van 30 minuten 
technisch lezen per week stijgen kinderen 
2 AVI-niveaus per leerjaar.

die ook binnen de zaakvakken en in Nieuw 
Nederlands Junior Taal aan bod komen.  
Hierdoor is er al voorkennis en woorden-
schatkennis opgedaan, en dat versterkt het 
tekstbegrip bij kinderen.
Om dieper tekstbegrip te bewerkstelligen 
lezen kinderen in Nieuw Nederlands Junior 
Lezen langere tijd in samenhang en worden 
ze gestimuleerd om voorstellingen te maken, 
zich in te leven en te reflecteren op de tekst. 
Kinderen lezen een tekst twee keer. Eerst 
om te begrijpen waar de tekst over gaat, en 
vervolgens ter analyse van de tekstopbouw 
of ter herkenning van stijlkenmerken en ver-
banden die typerend zijn voor de tekstsoort. 

Zwakke lezers lezen iedere tekst minimaal  
drie keer door pre-teaching, zie pagina 14.

Leesstrategieën als middel
In de lessen Begrijpend lezen staat het  
begrip van de teksten centraal. Tijdens de 
instructie wordt aan de hand van de tekst 
ingezoomd op een specifieke leesstrategie, 
een tekstkenmerk of verband. De leerkracht 
modelt leesstrategieën en kinderen leren 
hoe ze deze zelfstandig kunnen toepassen. 
Deze strategieën worden niet expliciet aan 
de kinderen als leerdoel geïnstrueerd, maar 
komen wel in het lesverloop op meerdere 
plekken terug.

Woordenschat
Kinderen leren nieuwe woorden in een  
betekenisvolle context. 
– De drie moeilijkste woorden uit de tekst  
 hebben een toelichting. 
– Kinderen worden actief gestimuleerd om 

hun eigen woordenschatlijst samen te 
stellen uit de teksten.

– De leerlijn Begrijpend lezen gaat uit van 
rijke teksten, en biedt volop interactie en 
reflectie voor een dieper tekstbegrip.

– De leerlijn Leesbevordering en literatuur- 
educatie in de lessen Lekker lezen bereiden 
voor op het voortgezet onderwijs en  
voldoen aan de referentieniveaus 1F/2F 
voor fictie lezen.

Convergentie differentiatie
Nieuw Nederlands Junior Lezen biedt  
differentiatie op drie niveaus en ondersteunt 
de leerkracht met een duidelijke aanpak in 
de handleiding. Niet alleen de zwakke lezers 
krijgen een kwartier preteaching, zodat ze 
gewoon mee kunnen doen in de klas, ook  
de sterke lezers krijgen aandacht van de  
leerkracht. Met Nieuw Nederlands Junior  
Lezen werken de kinderen op hun eigen  
niveau, maar wel sámen met de rest van  
de klas zodat ieder kind dezelfde doelen 
behaalt. 
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Didactiek 
Nieuw Nederlands Junior Lezen

8

Leerlijn/les* Leerdoel Lesmateriaal

Leerlijn ‘Goed en vlot lezen’ Technische leesdoelen van AVI-leesmoeilijkheden

Leerwerkboek
Leerlijn ‘Vloeiend lezen’ Doelen in vloeiend lezen zoals tempo, dynamiek en expressief lezen

Leerlijn ‘Lekker lezen’ Leesbevordering, voorbereidende literatuureducatie, vrij lezen

Leerlijn ‘Begrijpend lezen’ Begrijpend en studerend lezen

Les ‘Samen lezen’ Leeskilometers maken in samenleesboeken met gecombineerd AVI-niveau Leesboeken

Vrij lezen Vrij lezen op eigen niveau en interessegebied

* Elke leerlijn wordt in een afzonderlijke les behandeld

Kiezen
(aanbod, beschikbaarheid,

toegankelijkheid, presentatie)

Lezen
(tijd om te lezen, 

voorgelezen 
worden, voor 
jezelf lezen)

Reageren
(het formele 

gesprek, 
boekenpraatjes, 

logboekje)

De helpende 
volwassene

De leescirkel van Chambers
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De klas valt stil, als Anna met een luide YES! 
opspringt en haar stoel met een klap  
omvalt. Ze schrikt er zelf van. Een glimlach 
van mijn kant. “Wil je iets met ons delen 
Anna?”. Met een blos op haar wangen draait 
ze haar scherm: confetti! Fantastisch wat 
dit met haar doet. Van een stille, terug-
getrokken leerling zie ik haar stappen zetten, 
groeien. Op rekenen, nooit haar sterkste 
vak, zie ik een stijgende lijn. Maar nog veel 
belangrijker? Dit moment.

Aandacht voor het leerproces & ‘leren 
leren’
– Iedere les reflecteren kinderen op hun 

eigen leerproces.

Voor alle vakken en over de grenzen van vakken heen

Digitaal, leerwerkboeken & mix

Junior Cloud – dé online leeromgeving 
voor het basisonderwijs 
Zie ze groeien van trots   

Leren gaat de hele dag door. Hoe mooi is het 
om je leerlingen daarin te begeleiden! Om elk 
kind te zien groeien. Nieuw Nederlands Junior 
bieden we aan in Junior Cloud, de online leer-
omgeving die je daarbij helpt. Met lesmateriaal 
voor alle vakken en op het juiste niveau voor 
elk kind. Je ziet precies waar je leerlingen staan 
én hoe jij ze kunt laten groeien.

10

Elk kind groeit. Als je stap voor stap  
ervaart dat je iets leert
– Proberen, leren van feedback en succes 

beleven.
– In het dashboard staat méér dan goed/

fout. Ook tempo, hulp en pogingen. Zo 
heb jij zicht op de ontwikkeling van  
kennis en het leerproces.

Groei Centraal

Junior Cloud is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:

– Tips en rijke feedback helpen kinderen 
op weg bij het maken van vragen. 

– Belonen van inzet. Kinderen maken elke 
week een stap in de reis die zij dat school-
jaar maken. Iedere zeven weken is er een 
verrassende interactieve challenge.

Helpt jou de juiste stappen te zetten  
tijdens de hele lesdag
– Leren is een menselijke interactie. Jij  

begeleidt jouw leerlingen van samen 
naar zelfstandig werken.

– Met seintjes over wat opvalt zie je in één 
oogopslag wat jouw leerlingen nodig  
hebben.

– In het dashboard komt informatie over 
lessen, extra oefenen en toetsen bij  
elkaar. 

De kracht van de leerkracht

Op het juiste niveau zinvol aan het werk

Ieder kind uitdaging op het eigen niveau 
– Heldere leerdoelen bij de start én  

evaluatie van de les. 
– Na de gezamenlijke start werken  

kinderen in hun eigen leerroute aan de 
doelen van de les. 

– De leerroutes passen zich automatisch 
aan. Ook hierover krijg jij een seintje en 
houd je als leerkracht de regie.

– Voor ieder kind is er altijd relevante  
extra oefenstof gebaseerd op de doelen 
van de lessen.

– Kinderen kiezen iedere week aan welk 
 doel zij werken. Dit zijn doelen die helpen 

bij het ‘leren leren’. 

Keuzevrijheid voor jou als leerkracht én  
passend bij de visie van jouw school
– Jij bepaalt wanneer jij en jouw leerlingen 

digitaal werken of met een leerwerkboek.

– Wisselen tussen digitaal en de leerwerk-
boeken kan per les, lesfase en zelfs per 
leerling.

– Keuze uit: Junior Cloud extra oefenen, 
Junior Cloud per vak, Junior Cloud voor 
meerdere vakken.
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– Elk blok heeft één thema
– Er zijn acht blokken per groep
– Eén  blok bestaat uit vier lesweken
– Per groep zijn er 32 lesweken
– Elk even blok heeft een toetsweek in  

week 4
– Er zijn dus vier toetsweken per jaar
– De lessen duren 30 minuten, behalve 
  de les Begrijpend lezen, die duurt 45 
  minuten.

Opbouw en structuur
Nieuw Nederlands Junior Lezen

Groep 4 en 5
De lessen Begrijpend lezen komen altijd ná 
de lessen Goed en vlot lezen: eerst aandacht 
voor techniek, daarna voor inhoud. 

Groep 6, 7 en 8
Bij de oudere jaarblokken neemt het aantal 
lessen Voortgezet technisch lezen af, maar 
Begrijpend lezen blijft gelijk. Vanaf groep 
6 zijn er vier lessen per week. De methode 
biedt voor groep 7 en 8 lesstof voor drie 
dagen in de week. 

Combinatiegroepen
Nieuw Nederlands Junior Lezen leent zich 
uitstekend voor het werken in combinatie-
groepen.
– De instructielessen Goed en vlot lezen van 

de ene groep kunnen samen met een zelf-
standige les van de andere groep gegeven 
worden. 

– De instructielessen voor Vloeiend lezen en 
Lekker lezen zijn zo afgestemd dat deze in 
de combinatiegroep samen gegeven  
kunnen worden. 

– De lessen Samen lezen en Begrijpend lezen 
kunnen gewisseld worden.

 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

Les 1 Goed en vlot lezen Les 6 Goed en vlot lezen Les 11 Goed en vlot lezen Les 16 Goed en vlot lezen

Les 2 Lekker lezen Les 7 Vloeiend lezen Les 12 Lekker lezen Les 17 Vloeiend lezen

Les 3 Goed en vlot lezen Les 8 Goed en vlot lezen Les 13 Goed en vlot lezen Les 18 Goed en vlot lezen

Les 4 Begrijpend lezen Les 9 Begrijpend lezen Les 14 Begrijpend lezen Les 19 Begrijpend lezen

Les 5 Samen lezen Les 10 Samen lezen Les 15 Samen lezen Les 20 Samen lezen

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4  Blok 2, 4, 6, 8

Les 1 Goed en vlot lezen Les 6 Goed en vlot lezen Les 11 Goed en vlot lezen Leestoets (Goed en vlot)

Les 2 Lekker lezen Les 7 Vloeiend lezen Les 12 Lekker lezen Woordtoets (Goed en vlot)

Les 3 Goed en vlot lezen Les 8 Goed en vlot lezen Les 13 Goed en vlot lezen Teksttoets Vloeiend lezen

Les 4 Begrijpend lezen Les 9 Begrijpend lezen Les 14 Begrijpend lezen Teksttoets Begrijpend lezen

Les 5 Samen lezen Les 10 Samen lezen Les 15 Samen lezen

Opbouw groep 4 t/m 8
In groep 4 en 5 zijn de leerlingen volop 
bezig met het ontwikkelen van hun 
leesvaardigheid. Er is meer tijd nodig voor 
het behandelen van leesmoeilijkheden dan 
in de hogere groepen. In het lesschema is 
dat terug te zien. In groep 4 en 5 zijn er vijf 
lessen per week. 

Opbouw groep 4 en 5, oneven blokken

Opbouw en toetsing groep 4 en 5, even blokken

Groep 4 en 5 Groep 6 Groep 7 en 8

Dag 1 
Les 1, 6, 11, 16
 Goed en vlot lezen

Les 1, 5, 9, 13 
Goed en vlot lezen

Les 1, 4, 7, 10 
Lekker lezen/(Vlot en) vloeiend lezen

Dag 2
Les 2, 7, 12, 17  
Lekker lezen/Vloeiend lezen

Les 2, 6, 10, 14
Lekker lezen/Vloeiend lezen

Les 2, 5, 8, 11 
Goed en vlot lezen/Begrijpend lezen

Dag 3
Les 3, 8, 13, 18  
Goed en vlot lezen

Les 3, 7, 11, 15 
Begrijpend lezen

Les 3, 6, 9, 12 
Begrijpend lezen/Samen lezen

Dag 4
Les 4, 9, 14, 19 
Begrijpend lezen

Les 4, 8, 12, 16 
Samen lezen

Dag 5
Les 5, 10, 15, 20 
Samen lezen

Overzicht van de lessen in een week voor groep 4/5, 6 en 7/8

Optionele toetsen 
In aanvulling op de methode- 
onafhankelijke toetsen van Cito biedt 
Nieuw Nederlands Junior Lezen optionele 
methodegebonden toetsen om naast de 
eigen observaties de vinger aan de pols te 
houden. Na elke twee blokken is er ruimte 
voor een toetsweek, waarin vier soorten 
toetsen afgenomen kunnen worden. In 
totaal zijn er per jaar vier toetsweken.

Leestoets – een tempotoets met de doelen van de 
lessen Goed en vlot lezen

– klassikaal: schriftelijk of via software
– doel: bepalen of kind een sterke, zwakke of 

gemiddelde lezer is en in welk boek hij gaat 
werken 

Woordtoets – voor gemiddelde en zwakke lezers met de 
doelen van Goed en vlot lezen

– mondeling en individueel
– doel: onderzoeken of een kind uitvalt 

op specifieke doelen, met remediërende 
maatregelen

Teksttoets – voor gemiddelde en zwakke lezers met de 
doelen uit de lessen Vloeiend lezen

– mondeling en individueel
– doel: niveau vloeiend lezen meten, met 

remediërende maatregelen bij uitval op 
specifieke doelen

Begrijpend 
leestoets

– dekt de leerdoelen die in de voorgaande 
zeven begrijpende leeslessen zijn  
aangeboden

– sluit aan bij de opgavenvormen die in Cito 
worden aangeboden

– doel: bepalen op welk niveau een kind 
specifieke leerdoelen van Begrijpend lezen 
kan toepassen

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

Groep 4
Goed en vlot lezen 
instructie Lekker lezen of  

Vloeiend lezen

Goed en vlot lezen 
zelfstandig

Samen lezen Begrijpend lezen

Groep 5
Goed en vlot lezen 
zelfstandig

Goed en vlot lezen 
instructie

Begrijpend lezen
Samen lezen

Optionele toetsen

Werken in combinatiegroepen
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Voor alle niveaus
Met Nieuw Nederlands Junior Lezen  
bereiken kinderen van alle leesniveaus hun 
hoogst haalbare niveau. De zwakke en 
gemiddelde lezers werken in het Basisboek, 
de sterke lezers in het Plusboek. Alle 
kinderen in de klas volgen gezamenlijk de 
instructie.

Nieuw Nederlands Junior Lezen volgt het 
systeem van convergente differentiatie:
– Alle kinderen werken gelijktijdig aan  

hetzelfde leerdoel.
– De verwerking vindt plaats op drie niveaus.
– Kinderen worden uitgedaagd en krijgen 

ondersteuning op eigen niveau.

Preteaching, begeleide inoefening en  
verlengde instructie 
Voor de zwakkere lezers is er een kwartier 
extra begeleiding voor aanvang van de les. 
Hierbij wordt de tekst van de les samen 
gelezen en de instructie gegeven. Zo kunnen 
deze kinderen met succes meedoen met de 
les. De preteaching is uitgeschreven in de 
handleiding. De kwartiertjes zijn voor 

Differentiatie
Nieuw Nederlands Junior Lezen

aanvang van de les gepland, maar kunnen 
ook op een ander moment worden ingezet. 
Het digitale lesmateriaal biedt voor de 
preteaching vervangende oefeningen. 
In de handleiding staan opdrachten en 
handreikingen voor het geven van begeleide 
inoefening en verlengde instructie.
 
Leesmaatje
Voor elke jaargroep is er een Leesmaatje in 
handig formaat. Het past goed naast het 
lesmateriaal op de tafel en biedt extra 
oefen- en remediëringsstof bij elke les  
Goed en vlot lezen; in woordrijen, zinnen  
en teksten. Kinderen kunnen er zelfstandig  
of onder begeleiding gericht hun technische 
leesvaardigheid mee verbeteren. De Lees-
maatjes zijn ook zeer geschikt om het op 
tempo lezen te oefenen, om de Drie-
Minuten-Toets (DMT) voor te bereiden en 
als remediëring na de toetsweek.

Het Plusboek
De sterke lezers hebben een eigen  
uitdagende leesroute in het Plusboek. 

Bij de instructie doen de sterke lezers mee 
met het samen lezen van de tekst. Tijdens 
de zelfstandige les werken sterke lezers aan 
hetzelfde leerdoel, maar met moeilijkere 
teksten en verwerking. 
In de lessen technisch lezen krijgen kinderen 
teksten aangeboden die twee tot drie AVI-
niveaus hoger liggen dan in het basis leer-
werkboek. 
De teksten bij Begrijpend lezen, Lekker lezen 
en soms ook Vloeiend lezen zijn in het 
Basisboek en Plusboek gelijk. De pluslijn 
bevat bij deze lessen opdrachten in de 
hogere orde taxonomie van Bloom.

Voor de sterke lezers is er in groep 4 t/m 6 
per week een kwartier gereserveerd voor 
instructie, feedback en evaluatie op hun 
werk.
  

Samenleesboeken
In Nieuw Nederlands Junior Lezen staan 
Voortgezet technisch lezen, Leesbevordering, 
Begrijpend lezen en veel tijd voor (samen) 
lezen centraal. De praktijk leert dat samen 
lezen voor kinderen van alle niveaus een 
motiverende en verrijkende ervaring is, 
daarom zijn er 29 samenleesboeken waarbij 
kinderen van twee aanliggende AVI-niveaus 
samen kunnen lezen. Per gecombineerd 
AVI-niveau hebben kinderen de keuze uit drie 
tot vier boeken. Elk boek bevat teksten voor 
zeven weken, zodat er twee blokken lang in 
een boek gelezen kan worden. Per week zijn 
er meerdere teksten waar de kinderen uit 
kunnen kiezen. Zo is er altijd een tekst die 
aanspreekt!

De preteaching bestaat uit verschillende stappen zoals het  
bespreken van het leerdoel en het onderwerp van de tekst.  
Bij het technische lezen worden tekst en woordrijtjes door 
de leerkracht voorgelezen en lezen de kinderen mee. 
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Slim bedacht!

het festival: Een feest met 
muzikanten die optreden.
het podium: Een verhoogde 
vloer waar artiesten op staan.
sprokkelen: Bij elkaar rapen.

Begrijpend lezen

 1 Lees de tekst. Maak aantekeningen.

Bekerdief

‘Ho, niet weggooien!’ Sanne keek verbaasd achterom. 
Ze had net haar laatste slok cola genomen en wilde haar 
plastic beker in een afvalbak mikken, maar papa’s stem 
kwam zelfs boven de muziek van het festival uit.
‘Die beker is geld waard,’ zei hij. 
‘Hoezo?’ vroeg Sanne verbaasd. ‘Omdat het een beker 
met statiegeld is,’ legde haar vader uit. ‘Heel slim 
bedacht, want zo komt er minder afval op het terrein.  
Als je die beker naar de bar brengt, krijg je 50 cent.’
Sanne keek om zich heen en zag meteen al drie bekers 
op de grond liggen. ‘Mag ik die nu zomaar pakken?’ 
vroeg ze. 
‘Als je zeker weet dat ze van niemand zijn wel!’
Vlug raapte Sanne de bekers op. Zo snel had ze nog nooit 1,50 
verdiend. ‘Mag ik er meer gaan zoeken?’ vroeg ze.
‘Goed, maar blijf wel in de buurt van dit podium.’
Sanne knikte en begon hoopvol aan haar bekerzoektocht. Al snel 
viel haar oog op een picknicktafel… vol met plastic bekers! Ze 
keek speurend om zich heen. Zo te zien, lette er niemand op haar. 
Bij elkaar opgeteld, was dit minstens 10 euro waard! Een tikje 
hebberig begon ze te graaien. Nog een beker, nog een beker totdat 
… een sterke hand  haar pols vastgreep. Betrapt, dacht Sanne 
geschrokken terwijl ze haar ogen dichtkneep. Nu verdenken ze me 
van diefstal en bellen ze de politie en dan moet papa me straks op 
het politiebureau ophalen en dan mag ik nooit meer met hem mee. 
Pas toen de sterke hand haar losliet, deed ze haar ogen open en zag 
ze een kale man die allesbehalve boos leek, maar juist hard begon 
te lachen. ‘Zakcentje aan het sprokkelen?’ vroeg hij. ‘Nou meissie, 
dat mag van mij hoor, maar dan drink ik eerst wel die kouwe kletser 
even op.’ Hij pakte de beker die Sanne in haar hand had en sloeg de 
laatste slok in een keer achterover. Toen gaf hij de beker terug. ‘Hier 
pop, succes met zoeken,’ zei hij. ‘En geen bier van kopen, hoor. 
Smerig spul!’ 

Je leert de tekst begrijpen en dialogen herkennen.

1

5
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15

20

25

30

Les 3
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Sterke lezers doen mee met alle 
lesfasen en werken zelfstandig aan 
twee opdrachten in het Pluswerkboek. 
Bij opdracht 4 en 5 wordt een beroep 
gedaan op de hoogste niveaus van 
Bloom. Kinderen krijgen vragen die 
hen aanzet tot evalueren, analyseren 
en creëren. Zo werken ze zinvol aan 
hun leesvaardigheid. (Deze les komt 
uit groep 6).
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   2 Beantwoord de vragen.

1 Waar gaat de tekst vooral over?

  afval  festivals  geld verdienen

2 Waarom krijgt Sanne geld voor het oprapen van bekertjes? 

3 Zou jij op een festival bekertjes oprapen? Onderstreep en maak de zin af.

 Ja / Nee, omdat 

 

   3 Kijk naar het stuk tekst tussen de haak. Onderstreep de woorden die Sanne en 
haar vader tegen elkaar zeggen. Speel de dialoog na met een maatje

   4 Beantwoord de vragen.

1 Waarom zegt Sanne’s vader dat ze in de buurt moet blijven van het podium? 

 

2 Denk terug aan Sanne en de kale man. Onderstreep de antwoorden die jij 

vindt passen. Schrijf er zelf een bij.  

 Sanne voelde zich: bang / enthousiast / kwaad / opgelucht / verdrietig /,  

Bijv.dom.  

 

3 Bedenk zelf een oplossing voor zwerfafval op een festival.

 

   5 Kijk naar de vragen die je bij de tekst hebt geschreven.

1 Heb je antwoord op die vragen gekregen? Onderstreep.

 Ja / nee / voor een deel. 

2 Was het nuttig om vragen bij de tekst te stellen? Leg uit. 

 

 

Groep 6 Basis – Blok 5 – Week 1

Ik kan nu

Ben je klaar?

de tekst begrijpen en dialogen herkennen.

Lees in je leesboek of werk aan je boektaak.
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©
 N

oo
rd

ho
ff

 U
itg

ev
er

s 
bv

33

©
 N

oo
rd

ho
ff

 U
itg

ev
er

s 
bv

1

5

10

 4 Lees het verhaal.

Broccoli

‘Hè, toe nou Maartje’, sist mama zachtjes.
Maartje wil haar broccoli niet opeten.
Ze laat dat nogal lawaaiig wetenin het overvolle restaurant.Kwaaiig kijkt Maartje voor zich uit.Haar boze bui lijkt succes te hebben.

‘Alsjeblieft Maartje, dan krijg je straks
het grootste ijsje’, fl uistert mama goeiig.
Oh nee, daar is de ober weer.‘Is alles naar wens?’,vraagt hij met een Frans accent.‘Nee, het is niet naar wens!’, gilt Maartje.

‘Ik lust geen broccoli zeg ik toch!,maar dat grootste ijsje wil ik wel…’

 3 Lees de zinnen.

 1 De accu van de telefoon wordt opgeladen. 2 Het belooft een buiige dag te worden. 3 We zoeken een nieuwe accommodatie. 4 Heb jij al een e-mailaccount? 5 Omdat het heiig is kan ik niet ver kijken. 6 De peuter huilt als hij het vaccin krijgt. 7 De zaak van mijn vader is zeer succesvol. 8 De piccolo van het hotel helpt de gasten. 9 Mijn schoen zakt weg in de kleiige grond. 10 Wat is het vandaag lawaaiig in de klas.  11 Door de plooiing in die rok lijk je dik. 12 Wat voor begroeiing wilt u in uw tuin?

 4 Lees het verhaal. 4 Lees het verhaal. 4
 3 Lees de zinnen.
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Je leert woorden lezen met ii en cc.

 2 Lees de zinnen.

 1 Bram speelt op zijn accordeon.

 2 Hier zie je de begroeiing van de tuin goed. 

 3 Door een vergroeiing loopt hij scheef. 

 4 Door die verfraaiing ziet het er mooi uit.

 5 Veel succes met de toets allemaal!

 6 Door de omdraaiing ziet het er anders uit.   

 7 De ontdooiing van ijs gaat snel in de zon.

 8 Oudere mensen krijgen een griepvaccin.

 9 Door de accurate actie liep het goed af.

 10 De accu van de vrachtauto is stuk. 

 11 Jullie moeten accepteren dat het zo is.

1 Lees de woorden steeds vlotter.

Je leert woorden lezen met ii en cc.
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accepteren 

vaccin 

accommodatie 

accordeon 

vergroeiing 

goeiig 

uitzaaiing 

accent 

buiig 

verstrooiing

ontdooiing  

broccoli 

lawaaiig 

draaiing  

omdraaiing 

accu

kleiige 

kwaaiig 

verfraaiing 

griepvaccin

verdraaiing 

heiig

eeneiig 

bestrooiing 

piccolo 

succes

besproeiing 

plooiing 

glooiing

succesvol 

begroeiing 

accuraat 

account 
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De rol van de leerkracht
Een duidelijke handleiding, ondersteunende 
filmpjes en overzichtelijk lesmateriaal geven 
de leerkracht de middelen om invulling te 
geven aan leesonderwijs dat voldoet aan  
de meest recente inzichten en eisen. Nieuw 
Nederlands Junior Lezen gebruikt instructie-
modellen voor het aanleren van de  
verschillende leesvaardigheden. Deze staan 
per les in de handleiding beschreven. Het  
digibord ondersteunt de instructie. 

De instructie wordt altijd door alle kinderen 
gevolgd ‘van samen naar zelf’.

Instructie en interactie
Nieuw Nederlands Junior Lezen

Instructietechnieken
In Nieuw Nederlands Junior Lezen wordt 
veel gebruik gemaakt van voor-koor-door-
lezen. De leerkracht leest de tekst en de 
woorden voor, de kinderen lezen in koor 
nogmaals en daarna kunnen kinderen nog 
zelfstandig of in tweetallen oefenen. 

De techniek modeling (hardop denkend 
voordoen) laat kinderen steeds beter en 
vlotter lezen. Op het digibord zijn model-
filmpjes beschikbaar. Ook zijn er model-
teksten opgenomen in de handleiding bij de 
lessen Begrijpend lezen. Door het modelen 
toe te passen op de tekst in de les leert de 
leerkracht de kinderen leesstrategieën in te 
zetten. 

Kinderen doorlopen altijd dezelfde stappen 
bij een nieuwe tekst: van tevoren bedenken 
ze waar het over gaat, tijdens het lezen 
proberen ze actief tot begrip te komen, en 
achteraf vatten ze kort samen en checken ze 
of de voorspelling klopte. 

Bij het geven van feedback zet de leerkracht 
de techniek wacht-hint-prijs in. Deze 
techniek is goed inzetbaar wanneer een 
kind een tekst voorleest. Wordt er een fout 
gemaakt, dan leest het kind de zin eerst af 
zodat het de mogelijkheid krijgt om zichzelf 
te verbeteren. Gebeurt dit niet, dan volgt 
een hint en leest het kind de zin nogmaals. 

EDI-model 
De instructielessen Goed en vlot lezen en 
Vloeiend lezen zijn opgebouwd volgens het 
EDI-model (Expliciete Directe Instructie-
model). Er is een heldere leerstofopbouw, er 
zijn duidelijke doelen en er is mogelijkheid 
tot feedback. 

Het is niet noodzakelijk om EDI te volgen, 
de elementen kunnen ook los toegepast 
worden. Daarnaast kan de leerkracht vooraf 
aan preteaching doen.

Fase 0 Preteaching

Fase 1 Introductie

Fase 2 Instructie

Fase 3 Begeleide inoefening

Fase 4 Zelfstandige verwerking en verlengde instructie

Fase 5 Feedbackrondes

Fase 6 Evaluatie

De generieke opzet

EDI-model 
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Nieuw Nederlands Junior Lezen 
Leerlijn Goed en vlot lezen
Betekenisvol en motiverend

Een helder leerdoel 
Iedere les begint met een voor kinderen 
begrijpelijk geformuleerd leerdoel.

Betekenisvol lezen: van tekst naar woorden 
naar zinnen naar tekst 
Iedere les start met het lezen van een
hele tekst. Daarna worden de woorden in 
woordrijen geïsoleerd en daarna geoefend 
in zinnen. Zo leren de kinderen lezen in 
betekenisvolle contexten, met een tekst die 
past binnen het overkoepelende thema. 
De laatste opdracht grijpt met een 
evaluatieve of eenvoudige begripsvraag 
terug op de hele tekst.

Cliffhangers of onderzoeksvraag
Nieuw Nederlands Junior Lezen motiveert 
kinderen door cliffhangers en interessante 
slotvragen in de tekst. 
De eerste les bevat bijvoorbeeld een 
spannend open einde of een nieuwsgierig 
makende vraag, de ontknoping of het 
antwoord volgt in een volgende les.

1

2

4 Doelgerichte opdrachten
De opdrachten zijn gericht op het lezen van 
specifieke lees  moeilijkheden. 
Er zijn geen tijdrovende schrijfopdrachten 
of puzzels; lezen staat centraal.

Aandacht voor woordenschat
Bij elke les worden moeilijke woorden 
toegelicht. Dit kun je gebruiken om 
de woordenschat te versterken en 
de leerlingen kunnen dit raadplegen tijdens 
de zelfstandige lessen.

Een duidelijke afsluiting
Iedere les sluit af met een evaluatieblokje: 
kinderen vullen in of het leerdoel is bereikt.

5

3

1

2

4

6

3

5

6

De leerlijn Technisch lezen is uitgewerkt 
in de lessen Goed en vlot lezen. De teksten 
voldoen aan het vernieuwde AVI-niveau 
en bevatten de leesmoeilijkheden die in de 
les aan de orde komen. Elk leerjaar is erop 
gericht dat kinderen minimaal twee AVI- 
niveaus vooruit gaan.
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Nieuw Nederlands Junior Lezen 
Leerlijn Vloeiend lezen
Oefenen op het juiste beheersingsniveau

Met de aparte leerlijn Vloeiend lezen  
oefenen kinderen met teksten op het juiste 
beheersingsniveau. Dat is één AVI-niveau  
onder het instructieniveau van de lessen 
Goed en vlot lezen. De les Vloeiend lezen 
wordt één keer in de twee weken gegeven. 

4 Aanpak vloeiend lezen
Net als bij Goed en vlot lezen start elke les 
Vloeiend lezen met het lezen van een hele 
tekst. Daarna volgen oefeningen en samen-
werkingsopdrachten op zinsniveau met het 
leerdoel uit de les. De laatste opdracht is 
steeds een klassikale voordrachtsoefening. 

Samenwerkingsopdrachten
In Nieuw Nederlands Junior Lezen 
staan een groot aantal samenwerkings-
opdrachten, die je herkent aan dit symbool.

5

Iedere les begint met een duidelijk leerdoel 
Er zijn zes leerdoelen, die elk twee keer per 
leerjaar terugkomen:
– Zinvolle eenheden
– Leestekens
– Melodie
– Dynamiek (luid, zacht)
– Tempo (snel, langzaam, pauzes)
– Expressief lezen

Uitleg en modeling 
In het leerwerkboek wordt het leerdoel 
uitgelegd, zodat kinderen deze terug 
kunnen lezen. In de handleiding is voor 
de leerkracht uitgeschreven hoe hij of zij 
hardopdenkend het juiste vloeiend lezen 
voor kan doen (modeling). 

Gevarieerde teksten
De teksten sluiten aan bij het 
overkoepelende thema en bestaan uit 
een groot aantal verschillende onderwerpen. 
Verhalende teksten worden afgewisseld 
met informatieve teksten. Zo is er voor 
ieder kind een tekst die bij hem past.

1

2

3

2

4

3

5

1
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Nieuw Nederlands Junior Lezen 
Leerlijn Lekker lezen
Met plezier lezen: jeugdliteratuur

In Nieuw Nederlands Junior Lezen staat 
leesplezier centraal. De aantrekkelijke ver-
halen en opdrachten in de lessen van Lekker 
lezen zijn allemaal op leesbeleving gericht. En 
op het ontwikkelen van een eigen smaak en 
het oppakken van vrij lezen. Want kinderen 
die graag lezen, lezen veel. En kinderen die 
veel lezen, lezen beter!

5

Heldere uitleg en voorleesverhalen
De les begint met het voorlezen van 
een kort verhaal. Aan de hand daarvan 
introduceer je het onderwerp van 
de les, bijvoorbeeld een genre of een 
literair begrip. Dat staat uitgelegd in 
dit blokje.

2

3

Vertel over je eigen boek
Kinderen vertellen kort iets over een 
boek dat ze net hebben gelezen. 
De nadruk ligt op het praten over 
boeken en het formuleren van een 
eigen mening.

Boekentips jeugdliteratuur
Bij elke les staan drie van de in totaal 
240 boekentips, die aansluiten bij 
het thema en lesdoel. Ze zijn allemaal 
beschikbaar in het actuele aanbod in 
de bibliotheek of boekhandel.

Leesbeleving centraal
De opdrachten stimuleren kinderen 
hun mening te geven over een verhaal 
of gedicht. Uitgangspunt hierbij zijn de 
vragen van de didactiek volgens Aidan 
Chambers. In deze didactiek staat 
leesbeleving centraal en worden vragen 
gesteld die de nieuwsgierigheid van 
kinderen prikkelen. 

1

1

2

4
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4
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2

4

3
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Nieuw Nederlands Junior Lezen 
Leerlijn Begrijpend lezen
Rijke, authentieke teksten zorgen voor dieper tekstbegrip

De teksten in de lessen Begrijpend lezen zijn 
niet vereenvoudigd voor het AVI-niveau. 
Dat maakt dat ze wat moeilijker zijn dan de 
teksten uit de andere lessen en dat is precies 
wat nodig is voor begrijpend lezen. 

Alle teksten vallen binnen hetzelfde  
thema en sluiten aan bij Nieuw Nederlands 
Junior Taal en de zaakvakken. Hierdoor is 
er al voorkennis en woordenschatkennis  
opgedaan. Mede hierdoor komen de  
kinderen tot dieper tekstbegrip.

In een les worden nieuwe leerdoelen 
gesteld en leerdoelen herhaald. 

Het samen praten over de teksten is heel 
belangrijk. Dat begint bij modeling door de 
leerkracht. De aangeboden leesstrategieën 
worden eerst door de leerkracht gemodeld 
(voorgedaan) met de tekst uit de les en 
daarna leren de kinderen hoe ze deze zelf-
standig kunnen toepassen. 

Bij elke tekst worden drie woorden 
verklaard. De overige woorden leren 
kinderen in de context van de tekst. 
Ze verzamelen de woorden met hun 
betekenis in hun eigen woordenlijst.

4

5

Samenwerksymbool 
In de lessen Begrijpend lezen worden ver-
schillende opdrachten klassikaal of in kleine 
groepje uitgevoerd. Door samen te praten 
over de tekst ontstaat een beter begrip van 
de tekst.

De opdrachten behandelen altijd het 
leerdoel:

Opdracht 2 heeft betrekking op het begrip 
van de hele tekst. 

Opdracht 3 is geschikt voor de verlengde 
instructie en wordt door de rest in kleine 
groepjes gedaan.

Opdracht 4 wordt zelfstandig gemaakt. 
Deze opdracht verschilt tussen het Basis-  
en Plusboek. 

Opdracht 5 is de zogenaamde ‘helicopter-
vraag’. Hier zoomen de kinderen weer uit 
en gaan boven de teksten ‘hangen’. De  
opdracht is erop gericht de kennis uit de 
tekst te verbinden met kennis die ze al 
hadden, individueel of klassikaal.

De terugblik is gericht op het leerdoel. 
Belangrijk daarbij is om de verwachtingen 
bij de tekst te evalueren. Op deze manier 
komen zowel inhoud als leerdoel terug.
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AVI Aantal leesboeken

E3-M4 3 stuks

M4-E4 3 stuks

E4-M5 3 stuks

M5-E5 3 stuks

E5-M6 3 stuks

M6-E6 3 stuks

E6-M7 3 stuks

E6-Plus 4 stuks

M7-Plus 4 stuks

Leesboeken

Kinderen hebben bij 
Nieuw Nederlands Junior 

Lezen een schat aan 
leesboeken met leuke 

verhalen en informatieve 
teksten voor het maken 
van leeskilometers op 

hun eigen niveau!
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Nieuw Nederlands Junior Lezen 
Les Samen lezen
Samen lezen
Het is belangrijk dat kinderen van  
verschillende niveaus samen lezen en van 
elkaar kunnen leren. De praktijk leert dat  
dit voor kinderen van alle niveaus een  
motiverende en verrijkende ervaring is. De 
les Samen lezen kan van groep 4 t/m 8 elke 
week ingezet worden en zelfs met de hele 
school tegelijk. De lessen Samen lezen  
staan in de handleiding beschreven.

Uitgebreide serie leesboeken
Nieuw Nederlands Junior Lezen biedt 
voor deze lessen een uitgebreide serie van 
29 unieke leesboeken, waaruit kinderen van 
naastgelegen AVI-niveaus samen teksten  
en verhalen lezen. Er zijn drie tot vier  
boeken per gecombineerd AVI-niveau.  
Elk boek bevat teksten voor zeven weken,  
zodat er twee blokken lang in een boek  
gelezen kan worden. Per week zijn er  
meerdere teksten op minimaal twee niveaus, 
die kinderen van aangrenzende AVI-niveaus 
samen kunnen lezen. Er is een rijke 
afwisseling van onderwerpen en genres.
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Roald Dahl

De krokodil

Krokodil Krokeledook is echt

vreselijk vals en verschrikkelijk slecht.

Op zaterdag is dat beest pas tevree

met zes malse kindertjes voor ’t diner.

Liefst van elk drie. Dat heeft hij graag:

drie jongens en drie meisjes in zijn maag.

De jongens smeert hij met mosterd in,

dan zijn ze pas heet genoeg naar zijn zin.

Maar meisjes, met krulletjes of een vlecht,

smaken met mosterd ontzettend slecht.

Verrukkelijk zijn meisjes wel

met chocola of karamel.

Nu weet je dus, hoe je ze eten moet:

de jongens heet en de meisjes zoet.

Volgens Krokeledook; en hij kan ’t weten,

hij heeft er al massa’s opgegeten.

Ziezo. ’t Is uit. Het is al laat.

’t Wordt tijd dat jij naar je bedje gaat.

Ssstt! Luister! Wat hoor ik daar beneden?

Wat kruipt er naar boven langs de treden?

Doe de deur op slot! Pak een geweer!

Vooruit! Schiet op! Ik hoor het weer!

Te laat! Nu zijn we er geweest!

O wat een griezelig, vies, groen beest!

Zijn tanden blikkeren, zijn ogen ook...

’T IS DIE LEVENSGEVAARLIJKE KROKELEDOOK!

4.3
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De Amerikaan, Quentin Blake, is vanaf dat eerste 

boek zijn vaste illustrator. De schrijver vond dat 

de humoristische tekeningen precies pasten bij de 

verhalen zoals hij ze wilde vertellen.

Schrijven in een antieke stoel

De boeken van Roald Dahl waren meteen 

een succes. Kinderen wilden ze lezen, maar 

volwassenen vonden de boeken over Matilda, 

De GVR en Sjakie en de chocoladefabriek ook leuk. 

De verhalen ziten vol fantasie, ze zijn grappig en 

soms ook griezelig.

Veel van de boeken van Roald Dahl zijn vertaald 

in bijna alle talen. Het boek over Matilda wordt 

bijvoorbeeld ook gelezen door kinderen in Portugal, 

in Spanje, in China en in Thailand.

Roald Dahl heeft bijna zijn hele schrijversleven in 

Londen gewoond. Zijn boeken schreef hij in een 

tuinhuisje van ongeveer twee bij drie meter. Daarin 

stond een oude, versleten stoel waarin hij altijd zat. 

Voor de stoel had hij op de grond een leren koffer 

gespijkerd waarop hij zijn voeten kon zetten. 

Zo had hij het minste last van zijn rug.

Fanmail
Roald Dahl kreeg van kinderen uit de hele wereld 

brieven waarin ze vertelden hoe geweldig ze zijn 

boeken vonden. Het waren er drie- tot vierduizend 

per week en de schrijver wilde ze het liefst allemaal 

beantwoorden. Roald is in 1990 overleden. Hij ligt 

begraven bij zijn huis. In Engeland is na zijn dood 

een Roald Dahl museum geopend. In dat museum 

staan niet alleen alle boeken, maar je herkent er 

ook voorwerpen waarover je in de boeken hebt 

gelezen. Je kunt in het museum ook in allerlei talen 

naar de boeken luisteren.

Babette Sips
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Haar vader was op zijn werk en haar moeder ging bingo spelen 

in de stad, twaalf kilometer verderop. Mevrouw Wurmhout was 

verslaafd aan bingo en speelde het vijf middagen per week. 

De middag nadat haar vader had geweigerd een boek voor haar 

te kopen, ging Matilda in haar eentje op weg naar de bibliotheek 

van het dorp. Daar stelde ze zich voor aan de bibliothecaresse, 

mevrouw Fens. Ze vroeg of ze daar een boek mocht zitten lezen. 

Mevrouw Fens was nogal verwonderd dat zo’n klein meisje daar 

zomaar zonder ouders aan kwam zetten, maar ze zei dat ze haar 

gang mocht gaan.

‘Waar staan de kinderboeken?’ vroeg Matilda.

‘Daar op de onderste planken,’ zei mevrouw Fens. ‘Zal ik er één 

voor je uitzoeken met veel plaatjes erin?’

‘Nee, dank u wel,’ zei Matilda. ‘Ik vind het zelf wel.’ Vanaf die 

dag wandelde Matilda, zodra haar moeder weg was, naar de 

bibliotheek. Daar deed ze tien minuten over en dat betekende dat 

ze twee fantastische uren had om stilletjes in een knus hoekje te 

zitten en het ene boek na het andere te verslinden. Toen ze alle 

kinderboeken uit had, begon ze rond te dwalen op zoek naar iets 

anders. Mevrouw Fens, die de laatste paar weken geboeid naar 

haar had zitten kijken, kwam achter haar bureau vandaan en ging 

naar haar toe.

‘Kan ik je helpen, Matilda?’ vroeg ze.

‘Ik weet niet wat ik nu moet lezen,’ zei Matilda.

‘Ik heb alle kinderboeken uit.’

‘Daar op de onderste planken,’ zei mevrouw Fens. ‘Zal ik er één 

‘Nee, dank u wel,’ zei Matilda. ‘Ik vind het zelf wel.’ Vanaf die 

dag wandelde Matilda, zodra haar moeder weg was, naar de 

bibliotheek. Daar deed ze tien minuten over en dat betekende dat 

ze twee fantastische uren had om stilletjes in een knus hoekje te 

zitten en het ene boek na het andere te verslinden. Toen ze alle 

kinderboeken uit had, begon ze rond te dwalen op zoek naar iets 

anders. Mevrouw Fens, die de laatste paar weken geboeid naar 

haar had zitten kijken, kwam achter haar bureau vandaan en ging 

Roald Dahl
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Mijn spreekbeurt over 

Roald Dahl

Het boek over Matilda is geschreven door Roald 

Dahl. Deze Engelse schrijver werd zelf als jongen op 

school heel erg gepest. Hij zat op een kostschool en 

had er een akelige tijd. Op school was het vroeger 

heel gewoon dat de meester een kind sloeg. Niet 

alleen zijn medeleerlingen, maar ook de leraren 

waren heel onaardig tegen hem. Op de rapporten 

die Roald kreeg stonden dingen als: ‘Deze leerling 

heeft geen enkel taalgevoel’ en ‘Dit kind heeft een 

uiterst beperkte woordenschat, zijn zinnen lopen 

nooit vloeiend.’ Op zijn rapport had hij maar een 

zes voor opstellen. Ook noemden de leraren hem 

lui en fantasieloos.

Reizen en schrijven

Je begrijpt dat Roald Dahl na zo’n nare schooltijd 

geen zin had om te studeren. Daarom ging hij 

reizen. Hij bezocht Afrika en Amerika. In Afrika 

verdiende hij voor de eerste keer geld met het 

schrijven van korte nieuwsberichten voor de krant. 

Zie je wel, dacht hij, ik kan best schrijven. En ik vind 

het nog leuk ook. Maar op dat moment kon hij 

er niet mee doorgaan. De Tweede Wereldoorlog 

brak uit en Dahl moest in het leger. Hij werd piloot. 

Tijdens een van zijn vluchten werd zijn toestel 

beschoten en ontsnapte hij maar nauwelijks aan de 

dood. Door dit ongeval bleef Roald Dahl zijn leven 

lang last houden van zijn rug en kon hij niet langer 

piloot zijn.

E6 M7
4.2

Daarom vertrok hij naar Amerika, waar hij een 

illustrator ontmoette met wie hij steeds beter 

bevriend raakte. Deze man haalde Dahl over om 

zijn nare jeugdervaringen te verwerken in een 

kinderboek. Dat werd het boek Boy.
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Uit leesboek E6-M7 1

3leesboek
E6-E7

lezen

1
leesboek

E3-M4

lezen

4leesboekE6-M7 plus

lezen

Let op, ik heb dit plaatje iets moeten laten 
zakken. Misschien iets voor de eerste proef?
Afbeelding voorplat mág ook wel iets anders, maar dan is het einde al gauw zoek...



Nieuw Nederlands Junior Taal 
Opbouw 
– Acht blokken per leerjaar = 32 lesweken  

en één introductieweek
– Vier weken per blok = twintig lessen
– Vijf lessen van elk 60 minuten per week.

Taal is communicatie 
Taal is een middel om met elkaar te kunnen 
communiceren. Of het nou gesproken is, 
geschreven is of te zien is. In de methode 
staan de communicatieve en de expressieve 
functies van taal centraal.

Levensechte taal, voor en door jou! 
Taal beperkt zich niet tot de taalles op 
school. In het dagelijks leven komen we 
voortdurend in aanraking met uitingen en 
producten van taal. Nieuw Nederlands 
Junior haalt die taaluitingen en -producten 

de klas in. Het ruime aanbod van eind- 
producten sluit aan bij de belevingswereld 
van kinderen. Zo raken ze intrinsiek  
gemotiveerd en wordt taal duurzaam  
aangeleerd. 

Functionele samenhang tussen alle 
taaldomeinen
In ons taalgebruik zijn taaldomeinen niet 
gescheiden. Daarom zijn er geen geïsoleerde 
lessen in Nieuw Nederland Junior Taal, maar 
worden taaldomeinen in samenhang 
aangeboden. Begrijpend lezen hoort daarom 
ook bij taal. Per les wordt wel gefocust op 
een domein en de opgedane kennis komt 
terug in andere lessen. Alles wat de kinderen 
leren, komt samen in een eindproduct waar 
ze in een blok naartoe werken.

Koppeling met zaakvakken, thema’s of 
projecten
Nieuw opgedane kennis beklijft meer als 
er transfer plaatsvindt tussen verschillende 
schoolse vakken. Nieuw Nederlands Junior 
Taal is daarom zo opgezet dat het mogelijk 
is om in de taallessen aan de slag te gaan 
met onderwerpen van zaakvakken of andere 
thema’s of projecten.

28

Opbouw 
– Acht blokken per leerjaar en twee  

herhalingsweken aan begin en einde 
schooljaar = 36 lesweken

– Vier weken per blok = zestien lessen
– Vier lessen van elk 30 minuten per week.

Uitgangspunten 
Auditieve didactiek
Luisteren staat centraal in de didactiek van 
Nieuw Nederlands Junior Spelling. Uniek 
zijn de uitleganimaties waarin leerlingen op 
een speelse manier auditieve oriëntatie en 
de spellingregels aanleren. Voor elke nieuwe 
spellingcategorie is er een filmpje. Door de 
combinatie van horen en zien blijft de stof 
beter hangen. 

Effectief oefenen
De leerlingen volgen vanaf begin groep 4 een 
vast stappenplan die richting geeft bij het  
leren van de juiste schrijfwijze. Online  
worden er op maat extra oefeningen voor 
ze klaargezet. Bovendien is er elke les 3 
een dictee. Door de foutenanalyse krijgen 
de leerkracht en leerling een uitgebreid 
beeld van de beheersing van de spelling-
categorieën. Elke week opnieuw: het 
leerproces wordt hiermee zichtbaar. 

Tips!
Bij sommige lessen zijn tips beschikbaar voor 
een extra activiteit die ingaat op de spelling 
van het betreffende categoriewoord.  
Veelal is dit in de vorm van een coöperatieve 
opdracht, zoals bewegend leren. De tip is 
gericht om op een andere, leerzame manier 
met spelling bezig te zijn.  

Doorlopende herhaling
De lessen volgen het expliciet directe 
instructiemodel. Bijna elke les begint met 
het vijf-woordendictee van eerder 
behandelde categorieën. Spellingcategorieën 
worden geïsoleerd aangeboden en herhaald 
in de laatste les van elke week. Moeilijke 
categorieën komen vaak terug, zoals molen/
mollen, geit/pauw.
 
Werkwoordspelling
Met Nieuw Nederlands Junior Spelling is 
werkwoordspelling makkelijker dan ooit 
tevoren. De stappen worden zo vaak 
herhaald, dat leerlingen zich die eigen maken 
en daarna zelf toepassen. Natuurlijk 
gebruiken we dezelfde terminologie als in 
het voortgezet onderwijs bij Nieuw 
Nederlands. Deze werkwoordschema’s 
vind je terug in Spellingmaatje en Spelling-
kaarten, de handleiding, in de les-
beschrijvingen en in de uitleganimaties. 

Nieuw Nederlands Junior Spelling

55
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W1 Schema persoonsvorm tegenwoordige tijd

Is het de persoonsvorm?

ja

In welke tijd staat de zin?

tt

Om welke vorm gaat het?

ik g ik-vorm
ander g ik-vorm + t meer g hele werkwoord

Stap 1

Stap 2

Stap 3

276503_NNJR SPELLINGMAATJE.indd   55
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Nieuw Nederlands Junior is een flexibele 
methode. Kies voor boeken, digitaal, of 
een combinatie van beide. Je kunt zelf 
bepalen wat het beste voor jouw 
leerlingen werkt. 

Nieuw Nederlands Junior Lezen bestaat uit:
– Twee Basisboeken en twee Plusboeken  

per leerjaar
– Handleiding
– Antwoordenboeken
– Leesboeken
– Leesmaatje per leerjaar.

Digitaal lesmateriaal in Junior Cloud
Nieuw Nederlands Junior Lezen bieden 
we aan in Junior Cloud, onze online leer-
omgeving voor het basisonderwijs. Hier 
vind je onder andere:
– De handleidingen met aanwijzingen voor 

o.a. modelen (hardop denkend voordoen) 
en preteaching

–  Uitlegblokjes en animaties bij de instructie
–  Een uitgebreide literatuurlijst
–  Printbladen
–  Toetsen
–  Voorleesfunctionaliteit
–  Alle digitale leerwerkboeken.

In de leerkrachtomgeving vind je ook alle  
digitale boeken en interactieve opdrachten 
die je kunt inzetten als de leerlingen  
compleet digitaal werken. 
 

lezen

3leesboek
E6-E7

leesboek 3
 E6-E7

4
antwoordenboek basis

blok 5-8

lezen antw
oordenboek basis 4

 blok 5-8

naam

6leerwerkboek basis
blok 1-4

lezen leerw
erkboek basis 6

 blok 1-4

Handleiding
De handleiding is overzichtelijk en compact: 
elke les staat op twee pagina’s bij elkaar 
en biedt de lesinformatie, uitgeschreven 
instructies bij alle lesfasen en verkleinde 
pagina’s van het Basis- en Plusboek inclusief 
de antwoorden. In de handleiding vind je ook 

de voorleesfragmenten bij de lessen Lekker 
lezen, de doelen van de leerlijnen en lessen, 
de wijze van modeling en een algemene 
inleiding met uitgebreide informatie over de 
methode. De handleiding is zowel op papier 
als online beschikbaar.

Het beste van boeken en digitaal

Handleiding groep 5, blok 5, les 1

Arrangement
Nieuw Nederlands Junior Lezen
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Meer weten?
Ga naar nieuwnederlandsjunior.nl en 
vraag een zichtzending of presentatie 

op school aan!


