
 

 

“Zo leer je kinderen lezen en spellen” 

Twee jaar geleden hebben de leerkrachten van groep 3 van de Dom Helder Camaraschool de cursus 

“Zo leer je kinderen lezen en spellen” gevolgd. De reden hiervoor was dat wij het idee hadden dat de 

lees- en spellingresultaten verbeterd zouden kunnen worden. Wij zochten naar een manier om onze 

instructie te verbeteren om zo tot betere lees-en spellingresultaten te komen. En het resultaat was 

er!  

 

Na een jaar werken in groep 3 volgens deze methodiek,  gecombineerd met Veilig leren lezen 2, 

leerden de leerlingen in groep 3 beter lezen en spellen. Door te werken volgens de methodiek is 

onze werkwijze compleet veranderd.  Het is prettig om te werken volgens de gestructureerde lessen. 

Werken met klankgebaren was nieuw voor ons, we merken dat de leerlingen hier veel steun aan 

hebben. Door het werken volgens ZLKLS zijn niet alleen de lees- en spelllingresultaten verbeterd, 

maar ook de motivatie van de leerlingen in groep 3 nam toe.  Het aantal zwakke lezers en spellers 

nam af en we zagen ook dat de goede lezers en spellers zich goed bleven ontwikkelen.  

De leesmotivatie nam ook toe door het gebruik van de zogenaamde “ bordteksten” in groep 3. De 

leerlingen zijn elke keer nieuwsgierig naar deze teksten. De teksten bedenken de leerkrachten van 

groep 3 zelf. Elke week is er een nieuwe tekst, passend bij het niveau en het thema dat op dat 

moment belangrijk is in de groep. Wat vooral enorm motiveert, is het gebruik van de namen van de 

leerlingen van de klas in deze teksten. 

Elke keer is het spannend welke namen in de tekst voorkomen…. De teksten bewaren we in een map 

in de klas, hierdoor ontstaat er een mooie verzameling. De leerlingen pakken de map graag om even 

in te lezen.  Elke leerling krijgt zelf ook de tekst, deze mogen ze aan het einde van de week 

meenemen naar huis. Het zelf bedenken van teksten is een gouden tip uit de methodiek! 

 

Na een jaar hard werken, want er moest veel veranderd en aangepast worden, waren de resultaten 

zo prachtig in groep 3 dat ook de leerkrachten van groep 4 de cursus hebben gevolgd. Ook in groep 4 

bracht de werkwijze mooie resultaten. Op dit moment zijn we in groep 4-8 bezig om de doorgaande 

lijn goed neer te zetten. Voor deze groepen is de taalmethode Staal aangeschaft.  We ervaren dat 

het krachtig werkt om als team samen bezig te zijn met het tot stand brengen van een goede 

doorgaande lijn voor spelling en lezen. Het samenwerken en inhoudelijk overleggen zorgt ervoor dat 

de kwaliteit van ons onderwijs wordt verbeterd.  

Kortom, op de Dom Helder Camaraschool zijn wij enthousiast over de methodiek “Zo leer je 

kinderen lezen en spellen”. De leerlingen leren goed lezen en spellen, dit geeft veel leesplezier en 

gemotiveerde leerlingen, maar ook zeer gemotiveerde leerkrachten!   

 

Irene van der Molen 

Leerkracht groep 3/taalcoördinator  

Dom Helder Camaraschool – Groningen.  
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DMT Gem. v.s. 

M 

Cito 

norm M 

Insp. 

norm M 

Gem. v.s. 

E 

Cito 

norm E 

Insp. 

norm E 

3 32,3 17 21 48,8 29 33 

3 27,4 17 21 42,7 29 33 

4 57,5 49 48 64,9 58 56 

4 57,6 49 48 63,0 58 56 

Spelling Gem. v.s. M Citonorm M Gem. v.s. E Citonorm E 

3 184,8 142 227,9 195 

3 187,4 142 216,0 195 

4 287,4 231 332,5 256 

4 260,6 231 304,1 256 



 

 


