
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al interesse in letters? Zin om te leren lezen? 
Is de gewone leesweg wat te hobbelig? 

Dan reiken we jullie dit KANT-EN-KLAAR startersprogramma aan. 

 

 

LIEVER LEZEN 

 

Waarom eerst de middenklanken? 
 

Een klinker/middenklank is de klank die een woord 
draagt. 
Een klinker/middenklank is een geluid (sonus) 
waarbij de lucht vrij kan stromen en niet verhinderd 
wordt zoals bij medeklinkers (CONsonanten). 
Later kunnen we rond die middenklank bouwen om 
tot synthese te komen. 
 
Waarom in deze volgorde? 
Eerst de lange, daarna de tweeteken-  
en dan pas de korte klanken? 
 

Een lange klank kan je langer aanhouden dus 
gemakkelijker beleven en ervaren. 
Bovendien voorkomen we hiermee een 
veelgemaakte fout namelijk dat mensen de korte 
klanken alfabetisch aanbieden en bijvoorbeeld de 
‘a’ als de ‘aa’ benoemen waardoor we meermaals 
extra moeilijkheden creëren. 
 

 

 

Wat vinden we belangrijk? 
 

We willen enerzijds vanuit de specifieke behoeften en 
mogelijkheden van onze kinderen en anderzijds  vanuit een 
evidence- en experience-based perspectief sterk 
leesonderwijs aanbieden dat voldoet aan duidelijke eisen. 
We kiezen voor een sterk visuele beginfase waarbij 
globaalwoorden en hun middenklank aangeleerd en 
vastgezet worden alvorens verder analytisch-synthetisch 
aan de slag te gaan. 
Specifiek willen we onze klemtonen leggen op:  
- een laagdrempelige, gebruiksvriendelijke methode en dit  
   zowel voor de leerling als voor de lesgever  
- eenvoudige lees- en werkbladen die duidelijkheid en  
   herhalingskarakter bevatten met bovendien beperkte  
   verbale instructie en interactie  
- een visuele beginfase waarbij ook een multisensoriële  
   beleving voorzien is 
 - thema‘s en onderwerpen die leerlingen kunnen prikkelen,  
   nieuwsgierig maken waardoor we meer betekenis  
   inbouwen en onmiddellijk inhoud kunnen koppelen 
- mogelijkheden voor differentiatie.  

 

Voor wie? 
 

We ontwikkelden onze methode voor leerlingen in 
type 2 maar uiteindelijk bieden we groeikansen 
aan   ALLE   mogelijke leerlingen bij wie het 
leessproces vermoedelijk een extra duwtje in de 
rug mag krijgen. En dan denken we aan allerlei 
bijkomende hinderpalen zoals talige, 
gedragsmatige, sociaal-culturele, sociaal-
emotionele, motorische en perceptuele factoren. 
Er is dus geen doorsnee leerling.  
We willen niet selecteren. We hebben een 
positieve drijfveer en zien in moeilijkheden nieuwe 
mogelijkheden! 
 
We willen leerlingen, die interesse ontwikkelen 
voor visuele boodschappen, picto’s, woorden en 
letters en voor wie het gewone leesparcours niet 
onmiddellijk aangewezen is, helpen en stimuleren 
om visuele boodschappen zo functioneel en 
betekenisvol te leren begrijpen en intussen ook 
‘ECHT’ te leren lezen. 
 

  

Na de lange klanken 
willen we reeds enkele  
tweetekenklanken  
aanbieden. Hiermee 
voorkomen we ook dat 
de leerlingen vb. de ‘oe’ 
als ‘o’ en ‘e’ zien. De 
werkmap        tweeteken- 
klanken is zo uitgewerkt 
dat   de   leerkracht zelf 
kan kiezen om ze na de 
lange klanken aan te 
brengen of te wachten 
tot na de korte klanken. 
De verschillende bundels 
van de tweetekenklanken  
kunnen    eventueel   ook  
apart          remediërend  
gebruikt worden. 
 

 

 

LIEVER LEZEN richt zich op het verwerven van letterkennis en het opdoen van leeservaringen. 
We leren 12 grondwoorden, 12 middenklanken en 14 functiewoorden aan. 

In 3 leesboeken en 12 werkboeken maken we kennis met  
4 lange klanken, 3 tweetekenklanken en 5 korte klanken. 

We ondersteunen deze met gebaren zodat ze nog beter geworteld zijn. 
Van zodra de leerlingen deze belangrijke middenklanken  

 ‘oo-uu-aa-ee-ij-ie-oe-i-o-e-a-u’ 
kennen, hebben ze al heel wat leerstof opgenomen  

en kunnen ze zich in een volgende fase richten op het samenvoegen van klanken tot woorden. 
Als toemaatje volgen na elk werkboek ook 5 verhalenboekjes! 

Met de 14 functiewoorden die we onderweg ook leren kennen, kunnen de leerlingen 
 helemaal zelfstandig al echt spannende verhaaltjes lezen! 

We wensen jullie alvast een aangename start toe! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LIEVER LEZEN 
is een flexibel programma 

                          met een sterk uitgebouwd 
                          KLANK-LETTERAANBOD 

                met betekenisvol 
      PICTO-WOORDLEZEN 

   

LANGE KLANKEN noor 
guus 
aap 
beer 

oo 
uu 
aa 
ee 

   
TWEETEKENKLANKEN bij 

mier 
boer 

ij 
ie 
oe 

   
KORTE KLANKEN ik 

mol 
bek 
pad 
juf 

i 
o 
e 
a 
u 

 

 

                                                           dat is 
                                                           en 
                                                           de op onder 
                                                           in 
 
 
 
 
 
                                                           ben heb 
                                                           een 
                                                           van 
                                                           het 
                                                           ja nee 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

LIEVER LEZEN biedt een arsenaal middenklanken aan in een steunwoord 
én oefeningen bij de vleet 

om geleidelijk deze klanken binnen een mkm-woord te herkennen. 

 

Binnen het picto-woordlezen integreren we onze twaalf steunwoorden en enkele 
hoogfrequente functiewoorden zodat de leerlingen meer leeservaringen kunnen 

opdoen en meer leesplezier beleven. 
 

 

                                 
                                 

 

We verkennen elke klank eerst samen  
vanuit een WOORDbeeld. 

De figuur komt werkelijk tot leven in een eenvoudig geïllustreerd 
ankerverhaal. 

De leerlingen vormen zich op die manier een eigen  
beeld van dit woord. 

 

   

We zetten onmiddellijk in op het begrijpen van geschreven 
boodschappen met doelstellingen zoals ja/nee-vragen kunnen 

beantwoorden, 
keuzes kunnen aanduiden, 

een passend woord kunnen kiezen en 
invoegen in een zin. 

 

 

 

We gaan daarbij ook meerdere kanalen inzetten om de KLANK  
te leren kennen, want ook bij de klank zetten we een inhoud vast.  
Bij elke figuur hoort een vast geluid dat niet enkel auditief beleefd  
wordt maar ook motorisch ervaren wordt met een klankgebaar.  
In het verhaal van beer steelt beer honing… en smeert hij die open  
over zijn muil. Hiermee wordt de articulatorische spreiding van  
de ‘ee’ met het klankgebaar ‘ee’ verbonden. 
 

 

 
                                         Na elke nieuwe letter volgen dan ook nog vijf leuke verhaaltjes                  
                                         met stilaan meer en meer mogelijkheden. 
 
                                         We dromen ervan om elk verhaal uit te werken in een apart  
                                         leesboekje met bij elke picto-woordzin een prachtige illustratie. 
 

 

KLANK-LETTERKOPPELING 
 

 

BETEKENISKOPPELING 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

het kind krijgt een betere 

wanneer klankbewustzijn en letterkennis dieper 
geworteld zijn  

een degelijke klank-letterkoppeling vormt  
een stevigere basis 

 

 
 

Kinderen uit onze doelgroep krijgen minder kansen omwille van hun beperkingen. 
Daarnaast zien we ook vaak leerlingen die thuis minder leeskansen en uitdagingen 
hebben omwille van hun achtergrond. Binnen onze doelgroep is er bovendien ook 
een belangrijke subgroep van leerlingen met een andere thuistaal en dus andere 
klanken. 
Met dit programma willen we hen een stevigere basis geven en hun leeshonger 
stillen tot op het niveau dat voor hen haalbaar is. 

 

 

de bijhorende picto-woordverhalen bieden de kinderen veel 

technische en niet-technische faciliterende leesvoorwaarden worden spontaan ingeoefend 
 

 
 
Het picto-woordschrift biedt de mogelijkheid om sneller leeservaringen op te doen. 
Terwijl het niet de bedoeling is om systematisch instrumentele vaardigheden te 
beginnen oefenen, komen technische en niet-technische faciliterende 
leesvoorwaarden vanzelf aan bod zoals symboolbewustzijn, leesrichting, visuele en 
auditieve leesvoorwaarden en begrippen die belangrijk zijn bij het leren lezen. 
 

 

 

succeservaring 
van bij de leesstart 

betekent meer 

 

 
Wanneer bij de meeste leesmethodes al vrij snel overgegaan wordt tot synthese, betekent dit voor velen direct geconfronteerd worden met falen! 

Bij ons leesprogramma vinden we het belangrijk dat de leerlingen echt al van bij het begin leessucces ervaren en wordt de synthese nog wat uitgesteld. 
 

 

de sobere, duidelijke bladstructuur 
en 

het herhalingkarakter bieden 

 

 

De sobere en duidelijke bladstructuur biedt visuele rust.  
Het herhalingskarakter zorgt voor weinig nood aan instructie en interactie, veel 
kansen tot zelfstandig werk, auditieve rust en voorspelbaarheid. Werken met de 
methode biedt ook rust voor de leerkracht: alles in één map en dus niet steeds 
wisselen van leesboek naar werkboek, ingebouwde woord- en letterkaartjes en dus 
geen extra lesmateriaal, korte instructie op elk blad en dus geen uitgebreide 
handleiding nodig, ingebouwde agenda per middenklank. 

 

de rijkdom aan lees- en werkblaadjes biedt de mogelijkheid om per kind/leesgroepje een keuze te maken 
naargelang de specifieke mogelijkheden en noden 

 

 
Onze werkbundels moeten gezien worden als een map vol ‘mag’jes en ‘moet’jes, met 
keuzemogelijkheid per leerling. 
We kunnen aspecten vrij weglaten, bijvoorbeeld: 
° het multisensoriële 
° het schrijven: alles kan (letters stempelen, kapitaalschrift, script, vloeiend schrift, …)  
  maar schrijven kan ook volledig weggelaten worden als dit voor een leerling te  
  moeilijk is. 
Iedereen kan op gelijk welk moment instappen of uitstappen. 
LIEVER LEZEN kan ook remediërend gebruikt worden en is aangepast om zowel in 
groep als individueel gebruikt te worden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEESKANS  

bieden 

 
  

een degelijke  
klank-letterkoppeling 

vormt   
een stevigere basis  

voor het verdere  
leestraject 

 

 

 
 
 

 
 
 

  

de combinatie  
picto-woordschrift  

biedt  
de mogelijkheid om  

sneller leeservaringen  
op te doen 

       
 

 

 
 ik verken 

klanken en letters  
met mijn  

ogen, oren, handen 

 
 ik kan van bij het 

begin  
lezen  

en  
begrijpen wat ik 

lees 

 

 

 LIEVER LEZEN

 

Lezen is …  
horen, zien, voelen, beleven en bewegen 
 
van Wijk-Mourik Gerda - Onderzoeker Special Education Needs  
Beelddenken is een denkproces, waarbij visuele,  
auditieve en andere zintuiglijke informatie gelijktijdig  
wordt verwerkt. Hierdoor overziet de beelddenker snel  
het geheel. 
Visueel–ruimtelijke informatieverwerking is  
’een bijzondere eigenschap, die helaas binnen  
het onderwijs niet altijd voldoende herkend wordt.’  
 

Een negatieve spiraal 
 
Bosman, Anna – Hoogleraar Dyslexie 

… weer opnieuw ontcijferen, … weer met risico op fouten… 
Als je zo moet lezen, is lezen niet leuk, want door al dat 
geploeter om een tekst te ontcijferen, heb je geen 
tijd/energie/aandacht om ook nog tot je te laten 
doordringen waar het eigenlijk over gaat. 
Vanaf het allereerste begin moeten we zien te voorkomen 
dat kinderen in deze negatieve spiraal terecht komen. 
 

Lastige klanken  
 
Van Veen, Chris – Uitspraakverbetering voor Anderstaligen  

Als een klank niet in de moedertaal van een kind 
voorkomt, is dat een mogelijke verklaring voor de 
moeite die het kost om die klank onder de knie te 
krijgen. Naast klanken zijn er in het Nederlands 
ook nog klankparen.  
 

 
 

Als in de moedertaal van het kind de ‘a’ gekend 
is maar de ‘aa’ niet, dan zal het kind 
waarschijnlijk wel moeite hebben om het 
verschil tussen ‘man’ en ‘maan’ te horen. 

Klankgebaren 
 

Door spelenderwijs aan elke klank een gebaar te koppelen, worden de kinderen klankbewust. Ze leren klanken van elkaar onderscheiden.  
 
Uit : Negen hoekijzers Basisonderwijs 

Bij een goede letterkennis koppelt het kind de letter aan een klank en omgekeerd koppelt het de klank aan de letter. Maar deze koppeling gaat niet altijd vanzelf. Voor kinderen die 
moeite hebben met de automatisering van de klank-letterkoppeling zijn klankgebaren een goed hulpmiddel. Ze kunnen met de hulp van klankgebaren de klanken dan beter in hun 
hoofd opslaan. 
 
Wentink, Ludo – Hoogleraar Pedagogische Wetenschappen 

In het Protocol Leesproblemen en Dyslexie wordt ook aangegeven dat een multisensorische benadering, waarin een leerling bijvoorbeeld gebaren leert gebruiken als 
ondersteuning voor het lezen en het aanleren van compensatietechnieken, effectief is. 
 
Borel-Maisonny , Suzanne – Logopediste &  de Wit, Trijntje – Docent Hogeschool – Bedenker Lezen Moet Je Doen 

Borel-Maisonny heeft haar klankgebaren ontwikkeld als middel om vanuit de sensomotoriek de letter-klankassociaties te ondersteunen. Het gebaar leidt zowel naar de klank als 
naar de letter en is daarbij de derde component die de klank met de letter verbindt. 
 

Misverstanden over syntheseproblemen 
 
Van Biervliet, Pieter – Onderwijspedagoog en Lerarenopleider 

De verleiding is groot om synthese als een algemene 
vaardigheid te zien. Een kind leert de letters en dan hoeft 
het maar één klik te maken om die letters tot een woord 
samen te voegen, alsof er in de hersenen een 
mechanisme bestaat dat daarvoor kan zorgen. 
Men moet het syntheseprobleem bij het lezen niet 
opsplitsen in een auditieve en een visuele component, 
en ook zo aanpakken. Lezen is horen én zien tegelijk. 
Syntheseoefeningen gebeuren dus hand in hand met het 
lezen. 

 

Fit voor lezen?  
 
Naé, Marjolein – Onderzoeker Taal- en Leesdidactiek 

Zal het kind een goede leesstart maken of is er extra 
aandacht nodig? Enkele signalen voor latere 
leesproblemen: 
TAALBEWUSTZIJN: het kind heeft het lastig met spelen 
met en nadenken over taal (klanken, woorden en zinnen) 
los van hun betekenis  
LETTERKENNIS: het kind kent nog geen of slechts enkele 
letters 
FONEMISCH BEWUSTZIJN: het kind hoort geen losse 
klanken in woorden (bv. ‘v’ in vis) 
GEHOOR, ZICHT, GEHEUGEN: het kind heeft problemen 
met horen, zien of onthouden 
KANSEN: het kind heeft van thuis uit minder kansen en 
materialen 
INTERESSE: het kind is niet nieuwsgierig naar klanken, 
letters of boeken 
 

door 
het klankbewustzijn en de letterkennis 

dieper te helpen wortelen 

 

door 
de leesdrempel te verlagen 

de – ja – en – een – ik – dat – van – is – in – op … 
 

Van Dale Lexicografie-Corpus Gesproken Nederlands 

… zijn de meest voorkomende Nederlandse woorden uit een 
verzameling van zes miljoen woorden uit het dagelijks 
gebruik. 
Deze functiewoorden (woorden die geen echte betekenis 
hebben) spelen een niet onbelangrijke rol bij de eerste 
leesbeleving. 

Graag aangeboden  
 

Surma, Tim – Onderzoeker Effectieve Leerstrategieën 

Uitgeverijen zitten niet te wachten op programma’s voor 
kinderen bij wie het lezen wat hobbelig verloopt.  Dat is 
economisch niet  interessant voor hen.  
Dat betekent dat wie in het buitengewoon onderwijs werkt 
vaak in de kou blijft staan in  de zoektocht naar aangepaste 
programma’s.  
Overheidssteun kan een duwtje in de rug betekenen om 
methodes te ontwikkelen. De auteurs zijn dikwijls 
gemotiveerde collega’s die na hun uren aan de slag gaan, 
wetende dat zij er niet rijk van zullen worden… 



 

   

 

 

 

 

                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

LIEVER LEZEN 
project gesubsidieerd door de Provincie Oost-Vlaanderen, Onderwijs & Vorming 

 

uitgewerkt door BuBaO De Vinderij type 2/BaA-Lokeren 
 

in samenwerking met BuLO Styrka-Zwijnaarde  BuBaO Sint-Gregorius-Gentbrugge  www.pictoschrijver.nl 
 

contact   
Carita.DeVos@devinderij.be   Livia.DeVos@devinderij.be 

                        
 
 
 

                        

Methodegebonden evaluatie 
 
 

 
 

met leestoetsen na elk deel: lange klanken, tweetekenklanken, korte klanken 
 

om na te gaan of de klank-letterkoppeling diepgeworteld is en het picto-woordlezen 
betekenis krijgt 
 

waarom?  
omdat LIEVER LEZEN een eigen leesweg volgt en de toets past bij wat aangeleerd is 
 

Schoolgebonden evaluatie: Leerlingvolgsysteem - Minidatabank 
 
 

                                                      
 
registratiemogelijkheden binnen het schooleigen digitaal leerlingvolgsysteem 
en de handelingsplanning  

 

waarom? 
om de leerlingen te kunnen opvolgen doorheen hun schoolloopbaan en een 
aangepast aanbod te kunnen verzorgen 
 

                   

 

 

 

 
 

noor en konijn 
noor en mus 

noor en worm 
noor en maan 

noor en zonnebloem 
 

de rugzak van guus 
guus en de loep 

vis voor guus 
guus is tien 

vuur bij guus 
 

de aap is bang 
de aap en de banaan 

niet doen, aap 
de maan en de aap 
de aap in de beek 

 de beer en de bij 
honing voor de beer 
de beer op de mat 

de taart is klaar 
beresterk 

 

wie ben ik 
ik speel verstoppertje 

ik hou van 
wat doe ik 

de school en ik 
 

 
 

een huis voor mol 
de soep is klaar 
mol wil vliegen 

mol en de regen 
mol wil een dak 

 

 

 

 kip en vos 
krok en nijl 
wie is het 

au au mijn tand 
de ring is zoek 

 

pad en de wip 
pad en de bal 
pad en de pet 

pad is kampioen 
pad ruimt op 

 

een koek voor juf 
een mus in de tas 

ja of nee 
juf is ziek 

raad je mee 
 

 

 

 de bij is bang 
de bij en de vlinder 

de bij is zoek 
geen honing voor beer 

mmm, ik eet honing 
 

wat raar 
jeuk 

weg mier! weg bij! 
jam voor mier 
aan het werk 

 

 
 

de koe in de beek 
de haas wil kool 

boer guus 
naar de boerderij 
een huis voor geit 

 

Dankzij De Warmste Week 2021 komt onze droom uit en kunnen we 
van al deze verhaaltjes echte picto-woordleesboekjes maken! 

http://www.pictoschrijver.nl/
mailto:Carita.DeVos@devinderij.be
mailto:Livia.DeVos@devinderij.be

