Leesgesprekken: wat ligt er op tafel?
Op tafel ligt een grote variatie aan teksten/boeken voor verschillende leeftijden. Het is
belangrijk dat er in ieder geval informatieve teksten, instructieve teksten, betogende
teksten, verhalen en gedichten liggen.
De leeftijd van de leerling speelt een rol bij de keuze, al blijft het belangrijk dat er teksten en
boeken liggen voor alle leeftijdsgroepen, ook voor pubers en volwassenen.
Bij een jonger kind zul je iets meer prentenboeken en leesboeken voor hun leesniveau
neerleggen; bij een leerling uit groep 7/8 leg je nog wat meer boeken voor volwassenen neer
(bijvoorbeeld sciencefiction, een thriller, een filosofieboek).

Informatieve teksten













Informatieve (prenten)boeken (bijv. Kijkdoosserie en Informatie Junior, boeken over
heelal, auto’s, cowboys, natuur)
Dierenboeken: voor jeugd en voor volwassenen
Zoekboeken (bijv. Waar is Wally)
Tijdschriften (bijv. Zo zit dat, National Geographic)
Reisgids
Woordenboeken: voor kleuters, schoolkinderen en volwassenen
Kranten: een kinderkrant (bijv. Kidsweek en een krant voor volwassenen
Zaakvakboeken: bijv. een aardrijkskundeboek voor groep 4 en voor groep 7
Boeken waarin grafieken voorkomen
Atlas, kaart
Brochure
Een paar boeken voor volwassenen (bijv. Leerstoflijnen lezen beschreven,
Taalgebruik in de klas, als basis voor kennisconstructie, een filosofieboek)

Instructieve teksten






Kookboeken: een kinderkookboek en een kookboek voor volwassenen
Handleiding bij een apparaat, bijv. voor een camera of tv
Spelregels
Tomtom
Knustelboeken / Doe-boeken

Betogende teksten



Poster (met een aankondiging en aansporing te komen of mee te doen bijv. en met
informatie over wat, waar, wanneer iets plaatsvindt)
Reclamefolder
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Advertenties, gericht op kinderen en gericht op volwassenen (zie hiervoor ook in de
verschillende bladen en kranten)

Verhalen








Verhalende prentenboeken (zonder tekst en met tekst)
Prentenboek voor oudere kinderen
Fictieboeken: voor kinderen uit verschillende groepen( groep 3-8)
Voorleesboek
Sprookjesboek
Romans voor volwassenen
Stripboek

Gedichten




Dichtenbundels: voor kleuters, voor oudere kinderen en voor volwassenen
Liedbundel
Poëzieposter

En verder




Teksten, boeken in verschillende talen (in thuistalen van leerlingen en in het Engels
en Duits bijvoorbeeld)
Tijdschriften die typisch op jongens (Voetbal International) of op meisjes zijn gericht,
zoals Hoe overleef ik of Tina. (In dit soort bladen staan verschillende tekstsoorten.
Dat geldt ook voor bladen als Donald Duck.
Digitale teksten: hiervoor kunnen een ipad, Game Boy en dergelijke neergelegd
worden.
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