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1. Registratiedeel 
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Auteurs Werkgroep De leessleutel: Berends, R.; Boland, T., Bouwhuis, M.; Loeve, D.: 

Smits, H. e.a. 
Malmberg BV, Uitgeverij 
Postbus 301 
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Tel: 073 - 6288722 
Fax: 073 - 6288777 
E-mail: malmberg@malmberg.nl 

Uitgever 

Website: www.malmberg.nl 
Jaar van uitgave 2002-2005 
Omschrijving De leessleutel (nieuwe versie) is een thematisch opgezette methode voor voor-

bereidend en aanvankelijk lees-taalonderwijs voor groep 1, 2 en 3 van de basis-
school waarbij lezen en taal vanuit de dagelijkse werkelijkheid centraal staat. Het 
betreft een herziene versie van de eerder uitgegeven gelijknamige methode. 

Samenstelling Voor groep 1 en 2 bestaat de methode uit een algemene handleiding, een 
handpop, een schootboek, tien prentenboeken, een themamap, een liedjes- en 
een verhalen-cd en additioneel uit een routineboek en een cd-rom.  
Voor groep 3 bestaat de methode uit een algemene handleiding, een 
toetssupplement, sleutelwoordprenten en -kaarten en woord- en letterstroken. 
Daarnaast zijn er, verdeeld over de A- en B-delen, voor de leerkracht vier 
themahandleidingen, twee kopieermappen en twee antwoordenboeken. Voor de 
leerlingen zijn er vier leesboeken, vier sleutelboeken, tien werkboeken, zestien 
werkboeken plus en twee toetsboeken (verbruiksmateriaal). Op klassikaal niveau 
zijn er twee sets prentenboeken, twee sets themaposters en twee sets kaarten 
voor vriendjeslezen met handleiding. Als extra (additioneel) materiaal is voor 
groep 3 verkrijgbaar: twee spellendozen, een orthotheek, een letterschuif, per 
thema een thuisboekje, een Sinterklaasboekje, een liedjesboek met audio-cd, 
vier verhalen-cd's, vier sets leesboeken (Leessleuteltjes), een 
computerprogramma en een set beloningsplaatjes. Bij de methode is een website 
ontwikkeld: www.deleessleutel.nl 

Doelstellingen en 
uitgangspunten 

De doelen voor het programma voor groep 1 en 2 zijn gericht op de tussendoelen 
van beginnende geletterdheid, op woordenschat en mondelinge communicatie. In 
de algemene handleiding worden per deeltaalvaardigheid summier 
leerinhouden/doelen per thema aangegeven. In het overzichtsschema aan het 
begin van elk thema staan de doelen per activiteit in algemene termen 
aangegeven. In de themahandleidingen van groep 3 zijn voor elk thema per 
leerlijn de doelen beschreven. Ook in het schema per les zijn de doelen terug te 
vinden maar dan geformuleerd in lesinhouden.  
In de algemene handleiding formuleren de auteurs onderwijspedagogische, 
onderwijspsychologische en didactische uitgangspunten: De leessleutel "gaat uit 
van interactief, constructivistisch lees-taalonderwijs (…); neemt de ontwikkeling 
van de lees-taalvaardigheid van kinderen als uitgangspunt; respecteert het feit 
dat kinderen verschillen (…); respecteert de verwevenheid van en de samenhang 
tussen de verschillende domeinen van taalvaardigheid (…); werkt (…) aan de 
verbetering van de taalvaardigheid van kinderen (…); verwerkt recente inzichten 
en theorieën over taalverwerving in een schoolse context (…); integreert de 
leestechniek (als middel) met leesbegrip en leesplezier (als doelen)." 
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Titel De leessleutel (tweede editie) 
ICT Bij de methode is een website ontwikkeld: www.deleessleutel.nl. De site bevat 

algemene informatie over de methode: inhoud, materialen, ICT, prijzen, 
meningen over de methode en mogelijkheden voor verdere informatie. De site 
bevat een afzonderlijk deel voor gebruikers. Hierop zijn aanvullende gegevens 
(zoals voorbeelden van het werken in hoeken, gebruikersbulletins, boekenlijsten 
voor groep 3) en hulpmiddelen (bijvoorbeeld jaarplanningen, pictogrammen, 
handleiding Sinterklaasboekje en werkbladen zelfstandig werken) te vinden.  
Zowel voor groep 1en 2 als voor groep 3 is een computerprogramma ontwikkeld. 
In groep 1 en 2 ligt bij de cd-rom de nadruk op de uitbreiding van de 
woordenschat en het werken aan de tussendoelen van beginnende geletterdheid. 
Het programma sluit aan bij de tien thema's uit de themamap en bij de 
prentenboeken. De leerkracht beslist zelf of resultaten al dan niet worden 
vastgelegd. Het computerprogramma in groep 3 biedt activiteiten op het gebied 
van mondelinge taalvaardigheid (begrijpend luisteren, leesbegrippen en auditieve 
oefeningen) en schriftelijke taalvaardigheden (klank-letterkoppeling en lezen en 
maken van mkm-woorden). De inhoud van het programma sluit aan bij de inhoud 
van de methode. Het programma kan gebruikt worden als extra ondersteuning 
voor, tijdens of na het behandelen van een bepaald onderwerp. Het programma 
bevat het standaardleerkrachtgedeelte van de uitgever waarmee het ondermeer 
mogelijk is om de resultaten van de leerlingen te bekijken en per leerling 
opdrachten te plannen. 
Bij de orthotheek is een computerprogramma ontwikkeld dat gebruikt kan worden 
voor preteaching en remediëring. 
Het kostenplaatje geeft een indicatie van de kosten uitgaande van drie groepen 
met 25 leerlingen per groep. ‘Kosten eerste aanschaf’ betreft het gebruiks- en 
verbruiksmateriaal bij de aanschaf van de volledige methode in het eerste jaar. 
‘Jaarlijkse kosten’ betreft de kosten van de verbruiksmaterialen in de volgende 
jaren. Niet doorberekend zijn eventuele kopieerkosten. ‘Additioneel materiaal’ 
betreft de kosten van extra materialen. Kortingsregelingen van de uitgever zijn bij 
het kostenplaatje niet meegenomen. Peildatum voor dit kostenplaatje is januari 
2007 
Naam methode Kosten eerste 

aanschaf 
Jaarlijkse kosten Additioneel 

materiaal 
De leessleutel 
groep 1-2 

€    697,75   -  €   750,00  

Kostenplaatje 

De leessleutel 
groep 3 

€ 6.793,35  € 623,80  € 3.797,05  

Overige 
informatie 

• Voor nieuwe gebruikers is bij de methode een inscholingscursus ontwikkeld. 
• Van de methode is een recensie te vinden in JSW van november 2004.  
• Bij de uitgever is een schrijfmethode ontwikkeld, De schrijfsleutel, die in 

groep 3 bij het aanbieden van de letters parallel loopt aan de leesmethode. 
Ook in groep 1 en 2 sluit deze schrijfmethode aan bij De leessleutel. 

 
2. In hoeverre wordt aan de kerndoelen (versie herziening 2006) voldaan? 
 
De methode De Leessleutel is niet geanalyseerd op de 'kerndoelen'. De kerndoelen voor lezen zijn 
namelijk niet gericht op technisch lezen maar op begrijpend en studerend lezen. Dat betekent dat 
deze vraag niet van toepassing is voor deze methode. 
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3. In welke kerninhouden worden de kerndoelen in de methode uitgewerkt? 
 
Vanuit het gegeven dat er geen 'kerndoelen' voor technisch lezen zijn, is er ook geen uitwerking in 
kerninhouden. Dat betekent dat deze vraag niet van toepassing is voor deze methode. 
 
4. Welke leerlijnen komen aan bod, op welke manier gebeurt dat en is er samenhang? 
 
Welke leerlijnen komen aan bod? 
De leessleutel is een methode voor lees- en taalonderwijs. In groep 1 en 2 staan beginnende 
geletterdheid, woordenschat en mondelinge communicatie bij de thema's centraal. Groep 3 bevat 
leerstof voor de leerlijnen spreken, (begrijpend) luisteren, technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven, 
spelling, taalbeschouwing en woordenschat. Eindniveau voor het technisch lezen is AVI 3. Sommige 
leerlijnen zijn volledig uitgewerkt; andere komen aan de orde in de vorm van suggesties. 
 
Op welke manier gebeurt dat? 
Zowel in groep 1 en 2 als in groep 3 wordt thematisch gewerkt. In groep 1 en 2 staan bij de 
beginnende geletterdheid de eerste zeven tussendoelen zoals die geformuleerd zijn door het 
Expertisecentrum Nederlands centraal: boekoriëntatie, verhaalbegrip, functies van geschreven taal, 
relatie tussen gesproken en geschreven taal, taalbewustzijn, alfabetisch principe en functioneel lezen 
en schrijven. Het computerprogramma besteedt aandacht aan woordenschat, ontdekkend leren en 
fonologisch bewustzijn.  
Er is bij het aanvankelijk lezen een analyse van de leertaak in leesstrategieën en leesvaardigheden. 
Bij de strategieën komt aan de orde: de elementaire leeshandeling, lezen met behulp van de visuele 
woordvorm (‘sleutelwoorden’), lezen van clusters en spellingpatronen (met bijvoorbeeld de 
letterschuif), lezen met behulp van morfologische analyse en lezen met behulp van de context. Bij de 
leesvaardigheden wordt gewerkt aan de auditieve en visuele discriminatie en analyse, het temporeel 
en het spationeel ordenen. Er komen veel auditieve oefeningen in de methode voor. Deel A van groep 
3 is vooral gericht op het lezen van klankzuivere woorden van het mkm-type. Er worden 32 
sleutelwoorden aangeleerd met behulp van het woord- en lettermateriaal. De methode maakt gebruik 
van het zandlopermodel als leesdidactiek. Vanuit een verhaal leren kinderen een sleutelwoord en een 
letter. Vanuit die letter leren ze nieuwe woorden maken. Deel B gaat verder met technisch lezen tot 
AVI 3. Er is aandacht voor voordrachtsaspecten van het technisch lezen en met name voor 
zinsmelodie en expressiviteit. Vooral tijdens het vriendjeslezen komt dit aan de orde. 
 
Deel A bevat voorbereidende activiteiten voor begrijpend lezen met name in de vorm van begrijpend 
luisteren. In deel B wordt dit systematischer uitgebouwd en is er aandacht voor het achterhalen van 
woord-, zins- en tekstbetekenis, soorten teksten, leesstrategieën en motieven van schrijvers en lezers. 
 
In ieder thema wordt tijdens de specifieke leeslessen aandacht besteed aan leespromotie. Twee van 
de acht leeslessen per thema zijn voor individueel vrij lezen. Ook de andere lessen bevatten 
suggesties voor leespromotie. 
 
Bij woordenschat is de woordenschatlijn van Krom als uitgangspunt genomen bij de keuze van de 
woorden. Deze lijst is aangevuld met enkele nieuwe woorden. Elk thema bevat veertig woorden uit de 
tranches 2 en 3. Er wordt onderscheid gemaakt tussen woorden die leerlingen moeten kunnen 
gebruiken en woorden die zij moeten kunnen begrijpen. Voor taalzwakke leerlingen zijn hieraan twintig 
woorden uit tranche 1 toegevoegd. Bij het aanleren van de woorden wordt de viertakter van Verhallen 
gehanteerd. 
 
In deel A loopt bij spelling de elementaire spellinghandeling parallel aan de elementaire leeshandeling. 
In deel B begint de spellingleerlijn waarin alle klankzuivere eenlettergrepige woorden aan de orde 
komen. Ook mkmm-woorden met twee niet klankzuivere medeklinkers aan het einde (bijvoorbeeld 
golf, melk) komen aan de orde.
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De leerlijnen voor de overige domeinen zijn veel minder expliciet uitgewerkt. Deel A bevat diverse 
activiteiten voor de mondelinge taalvaardigheid en taalbeschouwing en daarnaast een voorbereiding 
op schrijven. Deel B bevat inhouden en activiteiten voor de domeinen spreken en luisteren, schrijven 
en taalbeschouwing, waaronder eerste grammaticale grondbeginselen. 
 
Er is aandacht voor de communicatieve situaties van de tekst. Er wordt aandacht besteed aan teksten 
uit de eigen omgeving en aan eigengemaakte teksten (in groep 1 en 2 ‘kriebelkrabbels’ en in groep 3 
bijvoorbeeld het ‘zigzag-boekje’). Prenten- en voorleesboeken buiten de methode worden in groep 1 
en 2 alleen ingezet als leerkrachten met behulp van het Routineboek zelf thema’s ontwikkelen. In 
groep 3 komen tijdens het vrij lezen verschillende jeugd- en prentenboeken aan de orde. 
 
Is er sprake van samenhang? 
De leessleutel is een methode voor voorbereidend en aanvankelijk lezen en taal. Naast deze methode 
is in groep 3 geen andere taalmethode nodig. Dit maakt het mogelijk dat alle leerlijnen in samenhang 
worden aangeboden. Geleerde taalactiviteiten worden expliciet toegepast in schoolse situaties. Ook 
toepassingen voor buitenschoolse situaties zijn aangetroffen. De methode gaat uit van de 
werkelijkheid en het lezen in de werkelijkheid. Bijvoorbeeld het lezen van opschriften, maken van 
uitnodigingen of van foto's. In elk thema is er een thuistip. Dit is een opdracht die met het thema te 
maken heeft en die thuis wordt uitgevoerd samen met de ouders of een oudere broer of zus. 
Facultatief kan bij de methode een thuisboekje worden gebruikt met tekst en opdrachten die de 
kinderen samen met hun ouders kunnen lezen en maken.  
 
Legenda:  
■ = aanwezig 
◘ = gedeeltelijk aanwezig 
□ = niet aanwezig 
n.v.t.  = niet van toepassing 
 

1. De volgende leerlijnen binnen het domein lezen komen in de methode aan bod:  

1.1 voorbereidend lezen (beginnende geletterdheid) ■ 
1.2 aanvankelijk lezen ■ 
1.3 voortgezet technisch lezen □ 
1.4 begrijpend lezen ◘ 
1.5 studerend lezen □ 
1.6 leesbevordering ◘ 
2. Wijze waarop de leerlijnen aan de orde komen:  
2.1 voorbereidend lezen  
 De methode besteedt aandacht aan de verschillende fasen van beginnende geletterdheid. ■ 
 Er is aandacht voor de communicatieve situatie van een tekst. ■ 
 Er wordt een indeling in niveaus gehanteerd. □ 
2.2 aanvankelijk en/of voortgezet technisch lezen  
 Er is een analyse van het leesproces in leesstrategieën en leesvaardigheden. ■ 
 Er is aandacht voor de communicatieve situatie van een tekst. ■ 
 Er wordt een indeling in leesniveaus gehanteerd. ■ 
 Er is aandacht voor de voordrachtsaspecten van het technisch lezen. ■ 
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2.3 begrijpend en studerend lezen  
 Er is een analyse van het leesproces in leesvaardigheden en studievaardigheden. □ 
 Er is aandacht voor de communicatieve situatie van een tekst. ■ 
 De methode leert kinderen leesstrategieën en zoekstrategieën aan. ◘ 
 De methode behandelt regels voor tekstsoorten. ◘ 
 Er worden denkvaardigheden getraind. □ 
2.4 leesbevordering  
 Er is een analyse van het belevend lezen in verschillende leesvaardigheden. □ 
 Er is aandacht voor verschillende tekstgenres. ◘ 
3. Samenhang met andere taalactiviteiten:  
3.1 Er is een expliciete relatie tussen de leesvaardigheden binnen de methode. ■ 
3.2 Er is een expliciete relatie met taalvaardigheden buiten de methode. ■ 
3.3 De geleerde vaardigheden worden expliciet toegepast in schoolse situaties. ■ 
3.4 De geleerde vaardigheden worden expliciet toegepast in buitenschoolse situaties. ■ 

 
5. Hoe is de leerstof geordend? 
 
De themamap biedt voor groep 1 en 2 tien voorbeeldthema's voor twee jaar. Eén thema bevat lesstof 
voor vijf tot zes weken. Er wordt gestart met thema 1 en 2 waarna de volgorde overgelaten wordt aan 
de leerkracht die ook ander materiaal kan inzetten. Het Routineboek geeft suggesties om zelf thema's 
samen te stellen. Elk thema start met een voorbereiding voor de leerkracht. Als eerste activiteit met de 
kinderen wordt het anker aangeboden. Hiervoor wordt het prentenboek en de handpop Raai de kraai 
gebruikt Hij brengt steeds zijn rugzak mee in de grote kring met daarin een nieuw voorwerp dat 
aanleiding is voor het vertellen van een volgend avontuur. Na het anker komt de dag- en 
weekplanning aan de orde. Alleen in thema 2 wordt deze werkwijze uitgebreid behandeld, daarna 
wordt de werkwijze als bekend verondersteld. Vervolgens worden de routines uitgevoerd die 
betrekking hebben op het beeldwoordenveld, de thematafel en het prentenboek. Daarnaast staan in 
elk thema één of twee routines centraal. De overige routines (knutsels, experimenten en excursies) 
kunnen naar keuze uitgevoerd worden. Een thema eindigt met een terugblik (reflectie) voor de 
leerlingen en voor de leerkracht. 
In groep 1-2 zijn tien thema's uitgewerkt: school, pech, post, warm/koud, foto's, nieuws, eten, kunst, 
vliegen en vakantie. Het verhaal van Raai de Kraai, die op zoek is naar zijn oude nest, loopt als een 
rode draad door al deze thema's. 
In groep 1 en 2 kent De leessleutel een duale aanpak. Leerkrachten kunnen er voor kiezen om de 
uitgewerkte thema's aan te bieden maar kunnen ook met behulp van het routineboek zelf thema's 
uitwerken. Het pakket kan verspreid over twee schooljaren worden aangeboden. 
 
In groep 3 bestaan De leessleutel uit twee in elkaar overlopende delen: deel A met de thema's 1 tot en 
met 8 en deel B met de thema's 9 tot en met 16. Het totale Leessleutelprogramma bestrijkt 36 weken, 
waarvan vier weken 'parkeerweken' zijn waarvoor de themahandleiding suggesties geeft. Elk thema 
beslaat ongeveer twee weken. Ieder thema bestaat uit acht instructielessen (lees-taallessen), een 
toetsles en extra les voor herhaling, verrijking en toetsing. Daarnaast zijn er acht afzonderlijke 
leeslessen (bij elke instructieles een). Er zijn drie typen leeslessen: lessen met het leesboek, lessen 
met de kaarten van vriendjeslezen en leespromotielessen aan de hand van de prentenboeken. Alle 
lessen zijn opgebouwd uit de volgende fasen: introductie (terugblik, vooruitkijken en begrijpend 
luisteren) - instructie (taal, lezen), inoefening (werkblad maken, instructietafel) - verwerking - werken 
aan opdrachten/in hoeken of verwerking/extra aandacht en afsluiting (presentatie en reflectie, taal). Bij 
de taalonderdelen komen taalbeschouwing, stellen, spreken en luisteren aan bod. Bij de 
leesonderdelen zijn er woordlessen (les 1-3-5-7) waarbij een sleutelwoord wordt aangeboden en 
letterlessen (2-4-6-8) waarbij een letter uit het sleutelwoord wordt aangeleerd. In deze lessen is er ook 
aandacht voor spelling. Een sleutelboek wordt gebruikt bij iedere les uit het instructiegedeelte en kan 
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ook in de luisterhoek ingezet worden. De bijbehorende opdrachten staan op een cd-rom. Bij ieder 
thema hoort een prentenboek dat wordt aangeboden in de introductie van les 2. Met de spelletjes bij 
De leessleutel kunnen leerlingen onder andere de sleutel- en letterwoorden oefenen. In de toetsles 
(les 9) wordt de thematoets gemaakt. Les 10 is een extra les voor herhaling, verrijking en remediëring 
en ook wordt in deze les vooruit gekeken naar het volgende thema, 'het kijken door het sleutelgat'.  
Een lees-taalles duurt ongeveer vijftig minuten; een leesles twintig minuten (les 1-8). Les 9 en 10 
duren elk zestig minuten. 
In de lessen van groep 3 staan de 'kinderen uit groep 3 van juf Ank' centraal. Alle thema's sluiten aan 
bij het thema verkenning en ontdekking van de wereld om je heen. Thema's zijn onder andere: 
geschreven en gedrukte taal, dieren, spel, zintuigen, tijd, je lichaam, groei en bloei/planten, omgaan 
met de ander, ruimte en hoeveelheden.  
Groep 3 kent geen leerkrachtafhankelijke en leerkrachtonafhankelijke lessen maar wel, afhankelijk 
van het soort les, leerkrachtafhankelijke momenten en momenten van zelfstandig werken. In het 
lesschema staan deze momenten met een Z aangegeven. In de handleiding wordt door middel van 
kleurgebruik duidelijk onderscheid gemaakt tussen basisstof en keuzestof. 
De methode bevat in groep 3 plus-materialen voor leerlingen die begin groep 3 al lezen op AVI 3 of 
hoger. 
 
De methode besteedt in beperkte mate expliciete aandacht aan NT2. Impliciet is wel af te leiden dat er 
sprake is van een geïntegreerde aanpak van NT1- en NT2-leeringen en dat beide groepen aan 
dezelfde doelen werken. In groep 1 en 2 wordt dit laatste ook expliciet vermeld. Voor deze groepen is 
ook een apart observatieformulier voor NT2-leerders. Verder geldt dat de methode veel mogelijkheden 
heeft voor het begeleiden van taalzwakke leerlingen. Hieronder kunnen ook NT2-leerlingen vallen. Zij 
zijn onder andere gebaat bij de expliciete aandacht voor woordenschat en bij het werken met een 
instructietafel. Daarnaast worden in de handleiding af en toe tips gegeven over NT2-leerlingen. 
 
Tabel onderwijstijd 
 
De leessleutel Groep 1-2 Groep 3 
Minimale onderwijstijd (in uren) n.v.t. 181 

Maximale onderwijstijd (in uren) n.v.t. 1 

Aantal weken per jaar n.v.t. 36 

Aantal blokken per jaar n.v.t. 16 

Aantal lessen per jaar n.v.t. 160 

Aantal lessen per week n.v.t. 5 

Lesduur (in minuten) n.v.t. 50 en 20 
 
Groep 1-2: het pakket kan flexibel worden ingezet. Door de werkwijze in groep 1 en 2 zijn moeilijk 
exacte gegevens over de lesduur aan te geven. Wel worden bij elk thema een vast aantal onderdelen 
aangeboden. Niet alle onderdelen zijn voor alle kinderen bedoeld. 
Groep 3: Een les bestaat uit een taal- én leesonderdeel (instructielessen) en een aparte leesles. Deze 
lesonderdelen kunnen verspreid over de dag plaatsvinden. Een lees-taalles duurt ongeveer vijftig 
minuten; een leesles twintig minuten (les 1-8). Les 9 (toets) en 10 (ondermeer herhaling en vooruitblik) 
duren elk zestig minuten. Met deze lessen wordt de minimumonderwijstijd gevormd. In de methode 
staan daarnaast suggesties voor aanvullende activiteiten.  
1 De methode geeft aan dat bij goed lees-taalonderwijs in groep 3 er ongeveer 7 tot 8 uur per week 

aandacht besteed wordt aan deze vakgebieden. Daarom wordt er vanuit gegaan dat leerkrachten 
een aanvullende keuze maken uit de overige activiteiten. Bij alle lesonderdelen staat een 
richttijdsduur aangegeven. Er zijn per jaar vier parkeerweken. Hiervoor worden wel suggesties 
gegeven, maar de concrete uitwerking is aan de leerkracht. 
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Tabel leerstofordening 
 

1. Er is een gestructureerde opbouw van de leerstof op macroniveau:  
1.1 via expliciet geformuleerde criteria ■ 

groep 3 
1.2 via impliciete criteria □ 
1.3 via het aanbieden van een veelheid aan taalervaringen ■ 

groep 1-2 
2. Er is een gestructureerde opbouw van de leerstof op microniveau:  
2.1 via een gestructureerde aanpak ■ 
2.2 via het aanbieden van een veelheid aan taalervaringen ■ 
3. Er is herhaling en verdieping van leerinhouden:  
3.1 voorbereidend lezen ■ 
3.2. aanvankelijk lezen ■ 
3.3 voortgezet technisch lezen n.v.t. 

3.4 begrijpend lezen n.v.t. 

3.5 studerend lezen n.v.t. 

3.6 leesbevordering □ 
4. NT2:  
4.1 De methode schenkt expliciet aandacht aan NT2:  
4.1.1 via een geïntegreerde NT1-NT2 aanpak ◘ 
4.1.2 via een aparte NT2-aanpak in de vorm van aanvullende materialen of suggesties ◘ 
4.2 De methode hanteert expliciet doelstellingen voor NT2-leerlingen.  
4.2.1 De methode hanteert bewust dezelfde doelen voor NT1- en NT2-leerlingen. ◘ 
4.2.2 De methode hanteert bewust aparte doelen voor NT1- en NT2-leerlingen. □ 

 
6. Hoe vindt instructie plaats? 
 
In groep 1 en 2 is sprake van ankergestuurde instructie. Dit komt zowel de introductie, de thematafel 
en de werkhoeken naar voren. Het verhaal van Raai de Kraai speelt hierbij een belangrijke rol. In 
groep 3 wordt het model van directe instructie gehanteerd. Daarnaast komt er een combinatie voor 
van instructieve en constructieve leessituaties. Ieder thema bevat acht instructielessen. Alle lessen 
zijn opgebouwd uit de volgende fasen: introductie (terugblik, vooruitkijken en begrijpend luisteren) - 
instructie (taal, lezen), inoefening (werkblad maken, instructietafel) - verwerking - werken aan 
opdrachten/in hoeken of verwerking/extra aandacht en afsluiting (presentatie en reflectie, taal). Bij de 
taalonderdelen komen taalbeschouwing, stellen, spreken en luisteren aan bod. Bij de leesonderdelen 
zijn er woordlessen (les 1-3-5-7), waarbij een sleutelwoord wordt aangeboden en letterlessen (2-4-6-
8), waarbij een letter uit het sleutelwoord wordt aangeleerd. In deze lessen is er ook aandacht voor 
spelling. Een sleutelboek wordt gebruikt bij iedere les uit het instructiegedeelte en kan ook in de 
luisterhoek ingezet worden. De bijbehorende opdrachten staan op een cd-rom. Bij ieder thema hoort 
een prentenboek dat wordt aangeboden in de introductie van les 2. De lesbeschrijvingen bevatten 
aanwijzingen voor het peilen en activeren van voorkennis. 
 
De instructie is interactief en grotendeels doelgericht. Doelen zijn in groep 3 echter niet op lesniveau 
maar op themaniveau geformuleerd. Bovendien worden in een les meerdere taaldomeinen behandeld 
waardoor er ook meerdere doelen per les aan de orde komen. 
 
De methode bevat variatie in instructie. In groep 1 en 2 ondermeer het voordoen door de leerkracht, 
het werken met verhalen (prentenboeken, luister-cd’s), het werken met liedjes (elk thema bevat een 
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themalied), het gebruiken van concrete materialen (bijvoorbeeld het gebruik van handpoppen) en het 
werken met dramatische werkvormen. In groep 3 wordt bij het aanvankelijk lezen gewerkt met 
basiswoorden, het combineren van visuele en auditieve taken en het gebruiken van aanschouwelijk 
materiaal. Schrijfmotorische ondersteuning komt niet voor. Dit kan echter wel in combinatie met de 
schrijfmethode De schrijfsleutel. 
 
De leessleutel groep 1-2 biedt de leerkracht de mogelijkheid om specifieke instructie te geven aan 
risicoleerlingen. In De leessleutel groep 3 krijgt de leerkracht verschillende instructiemogelijkheden 
voor de zwakke en/of betere leerlingen. Daarnaast wordt in de algemene handleiding ruim aandacht 
geschonken aan adaptief onderwijs. Zowel in de materialen voor groep 1-2 als groep 3, worden 
aanwijzingen gegeven voor het peilen van de instructiebehoeften en instructiemogelijkheden tijdens 
een les. Dit gebeurt meestal in de vorm van tips voor de leerkracht in de lesbeschrijvingen. Er worden 
in De leessleutel groep 3 aanwijzingen gegeven om tijdens de les de instructie bij te stellen.  
 

1. De methode hanteert het volgende model voor instructie:  
1.1 directe instructie ■ 

groep 3 
1.2 probleemgestuurde instructie □ 
1.3 anders ■ 

groep 1-2 
2. Er worden verschillende instructieprincipes gehanteerd. ■ 
3. De instructie is doelgericht. ■ 
4. De instructie is interactief. ■ 
5. De lesbeschrijving bevat aanwijzingen voor het:   
5.1 peilen van voorkennis ■ 
5.2 activeren van voorkennis ■ 
6. De methode:  
6.1 geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie  ■ 
6.2  geeft aanwijzingen voor het peilen van instructiebehoeften en -mogelijkheden tijdens de les ■ 
6.3 geeft aanwijzingen om tijdens de les de instructie bij te stellen ◘ 

groep 3 wel, 
1-2 niet 

6.4 geeft suggesties voor deelinstructie aan risicoleerlingen ■ 
6.5 kent een aanvullende instructie voor NT2-leerlingen  ■ 

 
7. Hoe vindt verwerking plaats? 
 
In groep 1 en 2 wordt bij de taal-leesactiviteiten gewerkt met routines. Dit zijn vaste werkvormen die 
door de leerkracht worden aangeboden en die de leerlingen gaan herkennen en zelfstandig leren 
gebruiken. De meeste routines komen regelmatig terug. Veel voorkomende voorbeelden hiervan zijn: 
aanbieden van het anker met Raai de kraai, het inrichten van de thematafel, prentenboekbespreking, 
woorden zoeken met Lin de woordspin, inrichten van een themahoek en sleutelwoord plaatsen op de 
lettermuur. De handleiding bevat bij ieder thema aanwijzingen hoe een themahoek ingericht kan 
worden. Dit werken met routines gaat door in groep 3. Enkele routines in groep 3 zijn: de ABC-muur, 
het klassenalbum en de wenskist. Ook kan in groep 3 het werken in hoeken doorgaan. De mogelijke 
hoeken voor groep 3 zijn: themahoek, lees-schrijfhoek, taalhoek, boekenhoek, spelletjeshoek, 
luisterhoek, computerhoek, vertelhoek, expressiehoek en wereldoriëntatiehoek. De leessleutel 
stimuleert het interactief leren. Ook het coöperatief leren is in de methode op verschillende manieren 
uitgewerkt, bijvoorbeeld in de vorm van vriendjeslezen waarbij de kinderen in heterogene groepen van 
drie samen lezen en opdrachten maken. Elke tweede en zesde leesles zijn lessen vriendjeslezen. 
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De methode kent veel variatie in soorten opdrachten. In groep 1 en 2 zijn dat: activiteiten in de grote 
kring, activiteiten in de kleine kring, werken in hoeken, speel-werkles, spel en computeractiviteiten. Er 
wordt niet met werkbladen gewerkt. In groep 3 komen onder andere voor: gesloten opdrachten, open 
opdrachten, lezen van woorden en van teksten, drama-opdrachten, duolezen en groepslezen 
(vriendjeslezen met heterogene groepen). Er zijn aparte werkboekjes voor leerlingen die begin groep 
3 al lezen op AVI 3-niveau.  
 
In groep 1 en 2 vinden activiteiten plaats in de grote kring, in de kleine kring, in tweetallen en in 
groepjes. Er zijn in groep 3 werkvormen voor de hele groep, voor kleine groepjes (tweetallen, 
drietallen (bij vriendjeslezen) en viertallen (bij de spellen)) en voor individuele leerlingen. In groep 3 is 
er in elke tiende les aandacht voor herhaling, remediëring en verdieping. 
 
Door gebruik te maken van routines kunnen leerlingen redelijk zelfstandig aan het werk. Dit kan 
bijvoorbeeld in groep 1 en 2 bij het werken in hoeken. De teksten van de prentenboeken worden 
voorgelezen op de verhalen-cd. Leerlingen kunnen hiermee de boeken zelfstandig doornemen. 
Volgens de auteurs werken de leerlingen in groep 3 ongeveer veertig procent van de tijd zelfstandig. 
Bij de instructieles begint en eindigt de instructie met een zelfstandige opdracht. Bij de verwerking 
werken leerlingen zelfstandig aan opdrachten of in de themahoeken. Met het werkboekje met vaste 
structuur en de kopieerbladen kunnen leerlingen ook zelfstandig met behulp van pictogrammen 
werken. 
 

1. De methode kent binnen de subdomeinen variatie in type opdrachten:  
1.1 voorbereidend lezen ■ 
1.2 aanvankelijk lezen ■ 
1.3 voortgezet technisch lezen n.v.t. 

1.4 begrijpend lezen ◘ 
1.5 studerend lezen n.v.t. 

1.6 leesbevordering ◘ 
2. Er is variatie in de verwerking van de leerstof:  
2.1 variatie in verwerkingsopdrachten naar interesse ■ 
2.2 variatie in verwerkingsopdrachten naar niveau (herhaling, verrijking, remediëring) ■ 
2.3 variatie in verwerkingsopdrachten naar tempo ■ 
3. Het leerlingenmateriaal maakt duidelijk bij welke opgaven de leerling werkt aan:  
3.1 minimum-/basisstof ■ 
3.2 verrijkingsstof ■ 
4. Leeractiviteiten:  
4.1 de methode biedt leeractiviteiten gericht op het verwerven van taal- en/of 

leesvaardigheidstrategieën 
■ 

4.2 de methode biedt mogelijkheden voor zelfstandige verwerking van de leerstof ■ 
4.3 het leerlingenmateriaal voor zelfstandig werken vraagt nauwelijks of geen toelichting van 

de leerkracht 
■ 

 
8. Welke handreikingen biedt de methode voor de organisatie van het taalonderwijs? 
 
In groep 1 en 2 kent De leessleutel een duale aanpak. Leerkrachten kunnen er voor kiezen om de 
uitgewerkte thema's aan te bieden maar kunnen ook met behulp van het Routineboek zelf thema's 
uitwerken. Het pakket kan verspreid over twee schooljaren worden aangeboden. 
Groep 3 kent geen leerkrachtafhankelijke en leerkrachtonafhankelijke lessen maar wel, afhankelijk 
van het soort les, leerkrachtafhankelijke momenten en momenten van zelfstandig werken. In het 
lesschema staan deze momenten met een Z aangegeven. De lessen zijn niet in hun geheel 
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leerkrachtonafhankelijk. Wel kan de verwerking leerkrachtonafhankelijk zijn. Als de leerkracht alleen 
maar de basislijn volgt zijn de tweede lessen redelijk leerkrachtonafhankelijk. Het werken in de hoeken 
(pluslijn) en het computerprogramma zijn ook leerkrachtonafhankelijk. In de handleiding wordt door 
middel van kleurgebruik duidelijk onderscheid gemaakt tussen basisstof en keuzestof. 
 
De leessleutel groep 1-2 biedt de leerkracht de mogelijkheid om specifieke instructie te geven aan 
risicoleerlingen. In De leessleutel groep 3 krijgt de leerkracht verschillende instructiemogelijkheden 
voor de zwakke en/of betere leerlingen. Daarnaast wordt in de algemene handleiding ruim aandacht 
geschonken aan adaptief onderwijs. Zowel in de materialen voor groep 1-2 als groep 3, worden 
aanwijzingen gegeven voor het peilen van de instructiebehoeften en instructiemogelijkheden tijdens 
een les. Dit gebeurt meestal in de vorm van tips voor de leerkracht in de lesbeschrijvingen. Er worden 
in De leessleutel groep 3 aanwijzingen gegeven om tijdens de les de instructie bij te stellen. 
 
Het pakket van groep 1 en 2 kan in een gecombineerde groep 1-2 worden ingezet. Voor groep 3 geldt 
dat wanneer leerlingen van groep 3 zelfstandig werken, de leerkracht groep 2 of 4 kan begeleiden. 
Suggesties hiervoor zijn niet aangetroffen. 
 
Door gebruik te maken van routines kunnen leerlingen redelijk zelfstandig aan het werk. Dit kan 
bijvoorbeeld in groep 1 en 2 bij het werken in hoeken. De teksten van de prentenboeken worden 
voorgelezen op de verhalen-cd. Leerlingen kunnen hiermee de boeken zelfstandig doornemen. 
Volgens de auteurs werken de leerlingen in groep 3 ongeveer veertig procent van de tijd zelfstandig. 
Bij de instructieles begint en eindigt de instructie met een zelfstandige opdracht. Bij de verwerking 
werken leerlingen zelfstandig aan opdrachten of in de themahoeken. Met het werkboekje met vaste 
structuur en de kopieerbladen kunnen leerlingen ook zelfstandig met behulp van pictogrammen 
werken. In groep 1 en 2 vinden activiteiten plaats in de grote kring, in de kleine kring, in tweetallen en 
tijden de werkles. Er zijn in groep 3 werkvormen voor de hele groep, voor kleine groepjes (tweetallen, 
drietallen (bij vriendjeslezen) en viertallen (bij de spellen) en voor individuele leerlingen. Bij het 
vriendjeslezen komt ook het samenwerkend leren duidelijk aan bod. 
 

1. De methode:  
1.1 geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie ■ 
1.2 is geschikt voor combinatiegroepen ◘ 
1.3 kent leerkrachtafhankelijke en leerkrachtonafhankelijke lessen ◘ 
2. De methode hanteert de volgende groeperingsvorm(en):  
2.1 klassikaal leren ■ 
2.2 samenwerkend leren ■ 
2.3 zelfstandig leren ■ 

 
9. Op welke wijze vindt evaluatie plaats? 

 
Observatie. 
De methode bevat voor groep 1 en 2 observatieformulieren voor mondelinge taalontwikkeling en 
beginnende geletterdheid. Deze worden respectievelijk drie en twee keer per jaar ingevuld. Daarnaast 
is er per kind een observatieformulier waarop alle tussentijdse observaties genoteerd kunnen worden. 
Bij alle thema's is er aan het eind een reflectiemoment voor de leerlingen en één voor de leerkracht.  
De leessleutel biedt mogelijkheden om voor 'beginnende geletterdheid' observaties uit te voeren. In 
het toetssupplement van de methode is hiervoor een observatielijst met algemene taal-lezen 
kenmerken opgenomen. De leerkracht kan deze in groep drie gedurende twee momenten in het jaar 
inzetten. De observatie wordt aan de hand van concrete observatiepunten uitgevoerd waarbij de 
leerlingen met behulp van een driepuntsschaal (+, +/- en -) worden beoordeeld. Hierbij betekent '+' 
altijd/bijna altijd, '+/-' soms wel soms niet en '-'nauwelijks. De leerkracht vult de scores per leerling in 
op het registratieformulierformulier. In het routineboek zit een aanvullend overzicht om voor de hele 
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groep de geletterdheid in kaart te brengen. Aan de hand van observatiepunten worden de leerlingen 
beoordeeld met +, +/- of - . 
 
Toetsing 
De methode kent korte termijn-toetsen die de vorderingen van de leerlingen per thema in kaart 
brengen. Deze zogenaamde thematoetsen hebben de functie van een signalerings- en diagnostische 
toets en de leerkracht neemt deze vanaf thema 4 tot en met thema 16 af. De toetsen zijn te vinden in 
het toetsboekje voor iedere leerling. Voor thema 1 tot en met 8 is dit toetsboekje A en voor thema 9 tot 
en met 16 toetsboekje B. De afname van de toets vindt plaats iedere negende les van elk thema en 
alle kinderen maken de toets dan tegelijkertijd. In de toets wordt niet alleen de behandelde stof 
getoetst maar ook alvast letters uit het nieuwe thema. De toetsgegevens worden genoteerd op een 
registratieblad. Dit blad heeft de vorm van een groepsoverzicht en is te vinden in de map met 
kopieerbladen. De leerling wordt bij de thematoets niet beoordeeld met goed, voldoende of 
onvoldoende maar het gaat er veel meer om te constateren of en in hoeverre een bepaald doel door 
de leerling is bereikt. In de themamap is in les 10 van elk thema een overzicht te vinden met 
aanwijzingen voor remediëring, herhalings- en verrijkingsopdrachten. De leerkracht stelt voor 
leerlingen die onvoldoende scoorden op de toets een handelingsplan samen. Voor de remediëring 
wordt gebruik gemaakt van de 'orthotheek'. Deze 'orthotheek' bestaat uit een map met uitgewerkte 
lessen en bijbehorende kopieerbladen en een computerprogramma. Met het materiaal voert de 
leerkracht activiteiten uit met individuele kinderen of met kleine groepjes 
Naast de thematoetsen kent de methode verschillende genormeerde toetsen voor 'beginnende 
geletterdheid'. Deze algemene toetsen kan de leerkracht inplannen in de parkeerweek na vier 
thema's. In deel A van de methode (thema 1 tot en met 8) zijn dit de 'algemene lettertoets' en de 
'algemene woordenleestoets'. Ook in deel B (thema 9 tot en met 16) zijn deze twee toetsen te vinden. 
De 'algemene letter- en woordentoetsen' hebben de functie van voortgangstoets en worden twee keer 
per jaar individueel afgenomen. De leerkracht kan de 'algemene lettertoets' ook in kleine groepjes of 
klassikaal afnemen. Naast deze toetsen is er ook de 'algemene tekstleestoets' die kan worden 
aangemerkt als een eindtoets en van waaruit de leerkracht het AVI-niveau van de betreffende leerling 
kan bepalen.  
Aan de hand van een aangegeven normering in de handleiding worden de resultaten van de 
leerlingen beoordeeld met een goed, voldoende of onvoldoende. De scores kan de leerkracht 
aangeven op een groepsoverzicht. Het materiaal van het toetssupplement bevat: leerlingenbladen, 
instructies voor afname, normtabellen, scoringsformulieren, individuele vorderingsoverzichten en 
groepsoverzichten. 
 
1. Observatie 

 
1. Observatie komt voor binnen de subdomeinen:  
1.1 voorbereidend lezen ■ 
1.2. aanvankelijk lezen ■ 
1.3 voortgezet technisch lezen n.v.t. 

1.4 begrijpend lezen n.v.t. 

1.5 studerend lezen n.v.t. 

1.6 leesbevordering ■ 
2. In de methode worden leesstrategieën geobserveerd. n.v.t. 

3. De methode geeft concrete observatiepunten voor de observatie. ■ 
4. De methode biedt handreikingen voor het registreren van de observatiegegevens door 

middel van: 
 

4.1 groepsoverzichten ■ 
4.2 individuele overzichten ■ 
5. De methode geeft normen voor het beoordelen van observatiegegevens. □ 
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6. Binnen de methode vindt observatie plaats:  
6.1 per blok □ 
6.2 per thema/les □ 
6.3 per opgave □ 
6.4 anders ■ 

 
2. Toetsing 

 
1. Toetsing komt voor binnen de subdomeinen:  
1.1 voorbereidend lezen ■ 
1.2. aanvankelijk lezen ■ 
1.3 voortgezet technisch lezen n.v.t. 

1.4 begrijpend lezen n.v.t. 

1.5 studerend lezen n.v.t. 

1.6 leesbevordering □ 
2. In de methode worden leesstrategieën getoetst. n.v.t. 

3. De toetsen hebben als functie:  
3.1 instaptoetsen □ 
3.2 signaleringstoetsen ■ 
3.3 diagnostische toetsen ■ 
3.4 voortgangstoetsen ■ 
3.5 eindtoetsen ■ 
4. De methode biedt handreikingen voor het registreren van de toetsresultaten door 

middel van: 
 

4.1 groepsoverzichten ■ 
4.2 individuele overzichten ■ 
5. De methode geeft normen voor het beoordelen van de toetsresultaten. ■ 
6. Binnen de methode vindt toetsing plaats:  
6.1 per blok □ 
6.2 per thema/les ■ 
6.3 per opgave □ 
6.4 anders ■ 
7. De methode biedt mogelijkheden voor remediëring van in de toets gebleken 

problemen: 
 

7.1 de methode biedt informatie voor (eenvoudige) analyse en/of diagnose van tegenvallende 
toetsresultaten 

■ 

7.2 de methode biedt aanwijzingen voor het remediëren van gebleken problemen ■ 
8. De toetsen sluiten aan bij de behandelde leerstof:  
8.1 de toetsen sluiten precies aan bij de behandelde stof ■ 
8.2 niet alle leerstof wordt getoetst □ 
8.3 ook niet behandelde leerstof wordt getoetst ◘ 

 
10. Hoe wordt er rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen? 
 
De leessleutel biedt verschillende mogelijkheden voor zwakkere en meer begaafde leerlingen om 
goed met het leerstofaanbod om te kunnen gaan. In de themamap groep 1-2 staat bij elk thema een of 
meerdere preteaching-activiteiten. Er is geen sprake van remediëringsstof of verrijkingsstof. Door het 



SLO-analyse analyse De leessleutel (tweede editie) 

 14

hele thema heen beoordeelt de leerkracht onder meer met behulp van de observatielijsten de 
voortgang van de kinderen. Ook de activiteiten in kleine kring zijn speciaal geschikt voor de zwakkere 
of betere leerlingen. Tijdens de activiteiten in kleine kring zijn de overige leerlingen zelfstandig aan het 
werk. Er zijn geen specifieke mogelijkheden voor tempodifferentiatie voor groep 1-2. Daarnaast 
worden in het Routineboek groep 1-2 bij elke routinebeschrijving verdiepings- en 
verbredingmogelijkheden aangegeven.  
 
Om aan verschillen tegemoet te komen biedt De leessleutel in groep 3 een basis-, min- en pluslijn. De 
leesteksten in de leesboeken bevatten teksten op twee niveaus waarbij op verschillende manieren 
gedifferentieerd wordt. In groep 3 is elke les na de toets (10e les) een les waarin aandacht is voor 
herhaling, remediëring of verrijking. Daarnaast is in de lesbeschrijvingen van een thema ook leerstof 
opgenomen voor kinderen met lees- en taalproblemen, voor lees- en taalzwakke kinderen, voor de 
betere kinderen, voor kinderen die snel werken en voor kinderen die al kunnen lezen als ze groep 3 
binnenkomen (minimaal AVI-3). In de themahandleidingen zijn opdrachten gemarkeerd die geschikt 
zijn voor de betere en de zwakkere leerlingen. Voor kinderen die al kunnen lezen als ze in groep 3 
komen is er een werkboek-plus. De orthotheek bevat materiaal met interactieve en gedifferentieerde 
instructie en kan ingezet worden om preventief, integraal of curatief te werken. In de orthotheek zijn 
onderdelen voor preteaching, woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling 
opgenomen. 
 
In de handleiding van De leessleutel groep 1-2 wordt uitgebreid ingegaan op de tussendoelen voor 
beginnende geletterdheid, woordenschat en mondelinge communicatie van het Expertisecentrum 
Nederlands. In De leessleutel groep 3 zijn bij elk thema doelstellingen geformuleerd voor de 
onderdelen lezen en taal. Voor zowel groep 1-2 als groep 3 zijn geen verrijkingsdoelen geformuleerd.  
 
Elk thema uit De leessleutel groep 1-2 bevat verschillende lesbeschrijvingen. Elke lesbeschrijving 
bevat een fase voorbereiding en uitvoering. In de uitvoeringsfase wordt in de stap inleiding aandacht 
besteed aan wat geleerd gaat worden of wat reeds geleerd is. Daarnaast is er in de lesbeschrijving 
aandacht voor de evaluatie van de les door de leerkracht. Het gaat hierbij onder meer om vragen met 
betrekking tot het evalueren van het leerkrachtgedrag, maar ook om de resultaten van de leerlingen 
tijdens die les. 
In De leessleutel groep 3 kent elke lesbeschrijving in een thema een introductie. In die introductie 
wordt ingegaan op dat wat in de komende les gaat gebeuren en wat in de vorige les aan de orde is 
geweest.  
 
De groep 1-2 biedt de leerkracht de mogelijkheid om specifieke instructie te geven aan 
risicoleerlingen. In De leessleutel groep 3 krijgt de leerkracht verschillende instructiemogelijkheden 
voor de zwakke en/of betere leerlingen. Daarnaast wordt in de algemene handleiding ruim aandacht 
geschonken aan adaptief onderwijs. Zowel in de materialen voor groep 1-2 als groep 3, worden 
aanwijzingen gegeven voor het peilen van de instructiebehoeften en instructiemogelijkheden tijdens 
een les. Dit gebeurt meestal in de vorm van tips voor de leerkracht in de lesbeschrijvingen. Er worden 
in De leessleutel groep 3 aanwijzingen gegeven om tijdens de les de instructie bij te stellen.  
 
De leeractiviteiten in De leessleutel groep 1-2 zijn gebaseerd op de tussendoelen beginnende 
geletterdheid van het Expertisecentrum Nederlands. Deze leeractiviteiten bieden geen mogelijkheid 
voor zelfstandige verwerking. Als er in een kleine kring gewerkt wordt, gaan de andere kinderen wel 
zelfstandig aan het werk, maar niet met De leessleutel. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf een prentenboek 
gaan lezen of in de hoeken werken. In De leessleutel groep 3 kunnen leerlingen wel zelfstandig 
werken in het werkboek of het werkboek plus. Er is slechts een korte toelichting van de leerkracht 
nodig.  
 
In De leessleutel groep 1-2 is geen sprake van toetsing. De voortgang van de taalontwikkeling van 
kinderen wordt bijgehouden door middel van observatieformulieren. In het Routineboek groep 1-2 
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worden aanwijzingen gegeven waarmee de leerkracht leerlingen die niet verder lijken te komen in hun 
ontwikkeling, extra hulp kan bieden. In De leessleutel groep 3 is wel sprake van toetsing. Er zijn 
methodegebonden thematoetsen die in de negende les van een thema worden afgenomen. De 
toetsitems zijn gericht op de basisdoelen van het thema dat aan de orde is geweest. Kinderen die al 
kunnen lezen hoeven de toets niet te maken. In de les daarop (10) wordt op basis van de 
toetsresultaten aan remediëring, herhaling en verrijking gedaan. Daarnaast zijn er algemene toetsen 
uit het De leeslijn-leerlingvolgsysteem.  
 

1. De methode biedt mogelijkheden voor zwakkere leerlingen om goed met het 
leerstofaanbod om te kunnen gaan. 

■ 

2. De methode biedt mogelijkheden voor meer begaafde leerlingen om goed met het 
leerstofaanbod om te kunnen gaan. 

■ 

3. De methode heeft minimum-/basis/verrijkingsdoelen geformuleerd:  
3.1 Er zijn minimum-/basisdoelen geformuleerd. ■ 
3.2 Er zijn verrijkingsdoelen geformuleerd. □ 
4. De lesbeschrijving bevat aanwijzingen voor het:  
4.1 peilen van voorkennis ■ 
4.2 activeren van voorkennis ■ 
5. De methode geeft:  
5.1 aanwijzingen voor het variëren van de instructie ■ 
5.2  aanwijzingen voor het peilen van instructiebehoeften en -mogelijkheden tijdens de les ■ 
5.3 aanwijzingen om tijdens de les de instructie bij te stellen ◘ 

groep 3 wel, 
1 en 2 niet 

5.4 suggesties voor deelinstructie aan risicoleerlingen ■ 
6. Het leerlingenmateriaal maakt duidelijk bij welke opgaven de leerling werkt aan:   
6.1 minimum-/basisstof ■ 
6.2 verrijkingsstof ■ 
7. Leeractiviteiten:  
7.1 De methode biedt leeractiviteiten gericht op het verwerven van taal- en/of 

leesvaardigheidstrategieën. 
■ 

7.2 De methode biedt mogelijkheden voor zelfstandige verwerking van de leerstof ◘ 
groep 3 wel, 
1 en 2 niet 

7.3 Het leerlingenmateriaal voor zelfstandig werken vraagt nauwelijks of geen toelichting van 
de leerkracht. 

■ 

8. De verrijkingstof wordt ook getoetst. □ 
9. De methode geeft na de toets aanwijzingen voor remediëring. ◘ 
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11.  Hoe ziet de methode eruit? 
 
Elke jaargroep heeft aan de buitenzijde zijn eigen kleur. Deze kleur is consequent doorgevoerd bij alle 
materialen. 
 
Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerkracht    

algemene 
handleiding groep 1-
2 

21 x 24 cm geplastificeerde slappe kaft; 
geniet 

buitenzijde in vormgeving groep 
1-2;  
binnenzijde zwart-wit met 
steunkleur 

routineboek 24,5 x 22,5 cm harde, geplastificeerde kaft; 
gebonden 

buitenzijde in vormgeving groep 
1-2;  
binnenzijde zwart-wit met 
steunkleur 

themamap  26 x 31 cm (bladen 
A4-formaat) 

geplastificeerde, harde kaft; 
ringband (losbladig) 

buitenzijde in vormgeving groep 
1-2;  
binnenzijde zwart-wit met 
steunkleur; aantal pagina's 
hebben roze achtergrond; 
tabbladen voor de diverse 
thema's 

algemene 
handleiding groep 3 

25 x 23 cm geplastificeerde, harde kaft; 
ringband (losbladig) 

buitenzijde geel;  
binnenzijde zwart-wit met 
steunkleur 

themahandleiding 26 x 31 cm (bladen 
A4-formaat) 

geplastificeerde, harde kaft; 
ringband (losbladig) 

buitenzijde in kleur themagroep; 
binnenzijde zwart-wit en in blauw 
de extra suggesties 

kopieerbladen 26 x 31 cm (bladen 
A4-formaat) 

geplastificeerde, harde kaft; 
ringband (losbladig) 

buitenzijde in kleur themagroep; 
binnenzijde zwart-wit  

antwoordenboek A4-formaat geplastificeerde slappe kaft; 
gebonden 

buitenzijde geel;  
binnenzijde zwart-wit met 
steunkleur 

toetssupplement A4-formaat losbladig met snelhechter tekst in zwart-wit en gele 
tabbladen 

prentenboeken 30 x 30 cm 
(opbergdoos 31 x 31 
cm) 

geplastificeerde, harde kaft; 
gebonden; opbergdoos is van 
karton 

binnen- en buitenzijde in kleur; 
grote getekende afbeeldingen 

schootboek 36 x 33 cm (platen 
30 x 30 cm in 
kunststof 
opbergmap) 

geplastificeerde, harde kaft 
met drukknopsluiting; ringband 
(losbladig) 

voorzijde platen in kleur 
(afbeeldingen prentenboek); 
achterzijde tekst en vragen 

orthotheek 26 x 31 cm (bladen 
A4-formaat) 

geplastificeerde, harde kaft; 
ringband (losbladig) 

buitenzijde oranje;  
binnenzijde zwart-wit met 
steunkleur; met tabbladen 



SLO-analyse De leessleutel  

 17

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerling    

leesboek 21,5 x 21,5 cm harde, geplastificeerde kaft; 
gebonden 

binnen- en buitenzijde in kleur; 
getekende afbeeldingen 

sleutelboek 21,5 x 21,5 cm harde, geplastificeerde kaft; 
gebonden 

binnen- en buitenzijde in kleur; 
afbeeldingen bestaan uit 
tekeningen en foto's 

werkboek; toetsboek 21 x 21 cm slappe kaft; geniet buitenzijde in kleur themagroep; 
binnenzijde zwart-wit met 
steunkleur; bevat getekende 
afbeeldingen 

cd-rom 21 x 21 cm 
(opbergdoos en 
handleiding) 

opbergdoos: geplastificeerd 
karton) 
handleiding: geplastificeerde 
slappe kaft; geniet  

computerprogramma bevat 
getekende schermbeelden in 
kleur. 

 
12. Welke informatie staat er in de handleiding? 
 
De themamap van groep 1-2 start met een algemeen deel waarin de werkwijze en materialen worden 
beschreven. Daarna volgen de lesbeschrijvingen per thema. De roze pagina's aan het begin van elk 
thema bieden handreikingen voor de themavoorbereiding. In een schema worden ankers, routines, 
doelen en organisatievormen vermeld. Daarna worden suggesties voor inrichting van de klas, een 
stappenplan, een samenvatting van het prentenboek, het themalied en de woordenlijst gegeven. Bij 
de lesbeschrijvingen worden de activiteiten beschreven (inleiding, kern en afsluiting) en benodigde 
materialen en aanwijzingen voor de organisatie gegeven. In kaders worden preteachingactiviteiten en 
observatie/evaluatievragen vermeld. Elk thema eindigt met een reflectie voor de leerkracht op de 
eigen ervaringen. 
De algemene handleiding van groep 1 en 2 biedt de theoretische onderbouwing van het pakket. 
Hierbij achtereenvolgens aandacht voor: taalleesonderwijs voor jonge kinderen, taaldomeinen en 
leerlijnen, didactiek van interactief taalonderwijs, organisatie van interactief taalonderwijs, interactief 
taalonderwijs en leeromgeving, omgaan met verschillen en opzet en gebruik van De leessleutel in 
groep 1 en 2. Afgesloten wordt met een literatuurlijst. 
Het Routineboek van groep 1 en 2 biedt hulp aan leerkrachten die zelf thema's willen uitwerken. Er 
zijn zeven hoofdstukken waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen: thema's, ankers en 
routines; de zevensprong; de basis van een thema; beginnende geletterdheid; mondelinge 
communicatie; woordenschat en handelingsgerichte observatie en registratie. 
 
De themahandleidingen van groep 3 starten met een beknopt algemeen deel. Daarna volgen per 
handleiding vier thema-uitwerkingen. Elk thema start met een inleiding waarin thema-inhoud, 
doelstellingen, leerstofinhouden voor lezen, taal en woordenschat en suggesties voor het inrichten van 
de hoeken staan. Per les worden in een schema de leerstofinhouden vermeld. In een volgend schema 
wordt per lesonderdeel de activiteiten en benodigde materialen vermeld. Vervolgens worden deze 
activiteiten uitgebreid beschreven. In de handleidingen wordt basisstof in zwarte letters aangegeven 
en keuzestof in blauw. 
De algemene handleiding van groep 3 bestaat uit vier delen. Deel I gaat over de basisprincipes van de 
methode (centrale uitgangspunten; opzet, structuur en organisatie; leerinhouden, leerstof en leerlijnen; 
hoofdpersonen, onderwerpen, contexten en thema's). Deel II gaat in op de materialen en het 
materiaalgebruik. Deel III is gericht op de evaluatie van het lees-taalonderwijs (orthotheek, 
methodegebonden en algemene toetsen, observatielijsten, reflecties). Deel IV biedt voor 
geïnteresseerden een nadere uitwerking van een aantal onderwerpen. Aan de orde komen onder 
andere: interactief taalonderwijs, werken met routines, dyslexie en de rol van ICT. 
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13. In hoeverre is er aandacht voor multiculturele thema's? 
 
In de verhalen komen kinderen van verschillende nationaliteiten voor, zowel in hoofd- als bijrollen. 
Nederlandse namen hebben de overhand maar ook niet-Nederlandse namen komen voor. Bij de 
illustraties zijn zowel witte als, in mindere mate, niet-witte kinderen te zien. Een en ander is afhankelijk 
van het betreffende leesboek of prentenboek omdat telkens een ander kind of groep kinderen de 
hoofdrol speelt. 
 
14. In hoeverre is er aandacht voor de rolverdeling tussen mannen en vrouwen? 
 
In de verhalen en illustraties is het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen ongeveer gelijk. Zowel 
jongens als meisjes komen in de hoofdrol voor. De situaties in de verhalen en afbeeldingen zijn voor 
het grootse gedeelte rolneutraal. De methode kent meer rolbevestigende (piloot van ballon en baas 
van supermarkt zijn mannen; mama is thuis en papa komt terug van het werk) als roldoorbrekende 
situaties (jongen is bang, papa kookt, vrouw is agent). 
 


