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Boekbespreking: Verdiepend lezen. Leerlingen begeleiden bij het begrijpend
lezen van complexe teksten1

Het oogt waarschijnlijk zeer ongewoon als je het leest, maar sommige uitgeverijen en
sommige auteurs zou je moeten kunnen verplichten om meer te publiceren. Gewoon omdat
ze telkens weer garant staan voor kwaliteit. Dit geldt zeker voor CPS en zijn auteurs. Bij elke
publicatie valt mij het perfecte huwelijk tussen theorie en praktijk weer op. Steeds weer
slaagt men er in op een nuchtere en toch aanstekelijke manier het gekozen thema aan te
brengen.

Het boek over verdiepend lezen is zowel voor het lager als het secundair onderwijs bedoeld.
Wat meteen ook een pleidooi inhoudt voor een doorgaande leerlijn begrijpend lezen en luisteren die zowel
de grenzen tussen kleuter- en lager als tussen lager en secundair onderwijs overstijgt. Want ook in dit boek
krijgt het begrijpend luisteren zijn rechtmatige plaats naast het begrijpend lezen.

 De auteurs geven het begrijpend luisteren zijn terechte plaats naast het begrijpend lezen;
 De visie van de auteurs sluit goed aan op de recente en vernieuwende visie op begrijpend lezen,

zoals die ook achter de Vlaamse Toets voor Begrijpend Lezen2 schuil gaat.

Dit boek handelt over het leren lezen van en leren luisteren naar complexe teksten. Dit zijn teksten die als
moeilijk ervaren worden omwille van hun structuur, de gebruikte taal en/of woordenschat of de vereiste
achtergrondkennis. Het zijn meteen ook de teksten die, als ze begrepen worden, de leesvaardigheid van de
leerlingen op een hoger niveau brengen.

Het boek valt uiteen in vier grote delen. In het eerste deel wordt de noodzaak van het Verdiepend lezen en
de plaats die het inneemt in de leesontwikkeling aangebracht. In het tweede deel worden de factoren die
de complexiteit van een tekst bepalen grondig en aan de hand van concrete voorbeelden voorgesteld. Het
derde deel brengt een effectief instructiemodel aan voor het verdiepend lezen. Een model dat meteen ook
concreet ingevuld wordt. In het vierde en laatste deel leggen de auteurs uit hoe men dit model op school
kan invoeren. Ik ben me er terdege van bewust dat ik nogal snel over de inhoud van dit boek heenga. Dat
heeft maar een enkele reden: elke samenvattende bespreking kan deze niet op de juiste manier
weergeven. Dit keer niet omwille van de complexiteit, maar wel omwille van de grote rijkdom ervan.

Verplichte literatuur!

Het M-decreet voorbereiden (3):
Criteria om de redelijkheid van een aanpassing te bepalen

Het M-decreet moet bewaken dat alle leerlingen met specifieke onderwijsnoden de redelijke aanpassingen
krijgen die ze nodig hebben. Een redelijke aanpassing is een maatregel die het effect van de beperking
neutraliseert waarmee een persoon met een handicap te maken krijgt in een onaangepaste (school)-
omgeving. De redelijkheid van die aanpassing kun je bepalen aan de hand van de criteria uit de brochure
Met een handicap naar de school van je keuze3. Je vindt er meteen ook de nodige uitleg bij:

 Kostprijs;
 Gebruiksfrequentie en gebruiksduur;
 Impact op de organisatie;
 Impact van de aanpassing op de omgeving en op andere leerlingen;
 Het al dan niet ontbreken van gelijkwaardige alternatieven.
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