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Leerlingen in de onderbouw van het Carolus Borromeus College in Helmond
hebben een keer per week een lesuur vrij lezen in het rooster staan. Het doel is
leerlingen kennis laten maken met fictie en non-fictie in bijvoorbeeld boeken,
kranten, korte verhalen, tijdschriften, verhaalfragmenten of stripboeken. In feite
zijn er legio tekstvormen die gebruikt worden. Individueel of in kleine groepen
mogen ze zelfstandig aan de slag gaan, waarbij ze al dan niet ook direct begeleid
worden. Hiermee willen we de kinderen motiveren te lezen en laten ervaren dat
lezen ontspannend kan zijn.
De motivatie om te lezen tijdens de geplande les is enerzijds extrinsiek, er is
immers een leesopdracht waaraan soms een verwerkingsopdracht gekoppeld wordt
en anderzijds intrinsiek door het ‘beleven’ van de tekst die wordt gelezen.
Leerlingen zijn hier zelf eigenaar van en bepalen zelf welke motivatie hen het
meest laat lezen. Daarnaast mag er gekozen worden voor lezen vanaf papier of
digitaal lezen. Veel klassen werken met tablets, maar ook op e-reader en
smartphone mag gelezen worden.
Wekelijks mag een andere keuze gemaakt worden, bedoeld voor het vinden van
voor de leerling de fijnste, uitdagendste of meest verrassende werkvorm.
Uiteindelijk werken ze toe naar een verwerkingsopdracht, waarvoor ze kunnen
kiezen uit lijst van ruim 125 verwerkingsopdrachten in drie niveaus oplopend in
moeilijkheid. Zo mogen leerlingen bijvoorbeeld kiezen voor het maken van een
reclamefolder, een dagboekbladzijde of het schrijven van een brief aan de
hoofdpersoon of de ouders daarvan. Afhankelijk van het niveau worden er andere
eisen aan de opdracht gesteld. Denk aan de hoeveelheid woorden, argumenten,
functie van afbeeldingen of structuren. Met deze aanpak zijn leerlingen altijd actief
bezig met lezen van verschillende tekstsoorten, leesdoelen en verwerking. Ze
mogen altijd een leesopdracht kiezen die het best bij ze past. Autonomie is hierbij
gewaarborgd.
De leerlingen raken enthousiast en betrokken bij wat en hoe ze lezen. Het voelt
minder als verplicht, waardoor leerlingen vrijer worden en kunnen genieten van de
verhalen en het nadenken hierover.

