
Ervaringen met ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ 

 

Toen onze pleegzoon op 3 jarige leeftijd bij ons kwam wonen had hij een grote achterstand op 

taalgebied. Hij begreep minder dan zijn leeftijdgenootjes en drukte zich moeizamer uit. Hij 

liep die achterstand in, maar op de basisschool bleken er grote problemen te zijn met het leren 

lezen en spellen. Ondanks extra inzet, drie jaar remedial teaching op school, lukte het niet de 

nodige vooruitgang te boeken.  Dit ondanks zijn normale intelligentie. Wel had hij moeite 

zich “ bij de les” te houden; hij was snel afgeleid. Lezen was ondertussen niet meer echt leuk 

voor hem. 

Ik ben op zoek gegaan naar een methodiek die logisch en gestructureerd opgebouwd was en 

aanvullend was op de methode die op school gebruikt werd. Deze vond ik in de methodiek      

‘Zo leer je kinderen lezen en spellen” . 

En wat bleek? Leren kan fijn zijn, vooral wanneer gegarandeerd is, door de kleine logische 

achtereenvolgende stapjes, dat er elke les resultaat is. Je kunt het! 

En zo hebben we gedurende een vakantieperiode elke morgen samen een uur aan het lezen 

gewerkt. In 7 weken tijd was hij door het technisch leesonderwijs heen en kon hij dus lezen! 

Vanaf dat moment heeft hij mee kunnen doen met het gewone lesprogramma en is niet meer 

achterop geraakt. 

Naast het feit dat hij zijn achterstand inhaalde en daarvan  bij andere vakken waar gelezen 

moest worden ook profiteerde herinneren we ons die tijd als iets moois dat we samen 

meegemaakt hebben. 

 

De methodiek is een aanrader  omdat de methodiek aanvult wat andere leesmethoden laten 

liggen. 

 

Bij een volwassen man met een licht verstandelijke handicap die nog graag  wilde leren lezen 

heb ik dezelfde principes uit deze methodiek gebruikt. In goede samenspraak met een van zijn  

groepsleidsters, met een  pedagogische academie, hebben we aan het lezen gewerkt. En ook 

hier werd geleerd. Hij reist inmiddels zelfstandig en vol vertrouwen door heel Nederland. Het 

kunnen lezen  heeft daar zeker toe bijgedragen. 

Waarschijnlijk ook een aanrader voor andere doelgroepen dan kinderen dus. 
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