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Beschrijving en waardering
De werkmap is bedoeld voor pedagogisch medewerkers van 
peutercentra en leerkrachten in de onderbouw van het ba-
sisonderwijs en start met een theoretisch deel. Hierin wordt 
ingegaan op de belangrijkste elementen van begrijpend 
lezen. Er wordt beschreven welke kennis en vaardigheden 
leerkrachten nodig hebben: kinderen hebben hulp nodig om 
goed te worden in begrijpend luisteren. Termen als ‘mode-
ling’ en ‘scaffolding’ worden uitgelegd. Zo wordt verteld hoe 
je tijdens het voorlezen het denken kunt stimuleren, welke 
vragen gesteld kunnen worden en wordt uitleg gegeven over 
de verschillende tekstsoorten. De strategieën voor begrij-
pend luisteren komen aan bod. 

Werkmap 
begrijpend luisteren 
en woordenschat

De praktijk van begrijpend luisteren 

van het jonge kind

De werkmap leest makkelijk, de lay-out is ruim van opzet en 
de defi nities zijn in een gekleurd kader geplaatst, waardoor 
ze makkelijk terug te vinden zijn. Ook vind je regelmatig 
een kader ‘In een notendop’ waarin de belangrijkste punten 
nog eens worden samengevat en een kader ‘uit de praktijk’, 
waarin via voorbeelden wordt aangegeven hoe je dit zelf kunt 
toepassen.

In het tweede deel van de map komt een format aan bod. 
Aan de hand van een voorbeeldtekst wordt stap voor stap 
voorgedaan hoe een les wordt voorbereid, hoe het leerdoel 
wordt bepaald, welke strategieën worden ingezet en welke 
materialen er nodig zijn. 

Daarna volgt het onderdeel ‘Aan de slag in de praktijk’ met 38 
uitgewerkte activiteiten, waarin getoond wordt hoe begrij-
pend luisteren verbeterd kan worden. De gebruikte teksten 
zijn afkomstig uit zowel prentenboeken en informatieve boe-
ken als verhalen en gedichten. De werkmap wordt afgesloten 
met een deel waarin je allerlei werkvormen kunt vinden en 
er is een aantal werkbladen opgenomen die gebruikt kunnen 
worden bij de activiteiten. Kortom, een compleet werkboek 
dat door iedereen die met jonge kinderen werkt als hand-
leiding gebruikt kan worden om van jonge kinderen luiste-
raars te maken die beter (leren) begrijpen wat er in verhalen 
gebeurt.

Meer informatie over de werkmap vind je op www.cps.nl
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