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Aanpassingen Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl 

n.a.v. gebruikersonderzoek, vanaf blok 4 (13 januari 2020) 

 

In oktober/november 2019 is er een gebruikersonderzoek gehouden naar Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl.  

431 personen hebben de vragenlijst ingevuld. Daarvan is 88% van de invullers werkzaam in het PO. 

Er zijn verschillende onderdelen van de nieuwe aanpak bevraagd.  

De meningen over het werken met het werkblad Actief lezen zijn ongeveer 50/50 verdeeld. Over de 

sleutelvragen zegt 86% dat die bijdragen aan het actief lezen. 89% beoordeelt de ondersteuning door 

middel van de weekhandleiding met de modeltekst en de hulpvragen als voldoende of goed. 

Als minder helpend worden gezien: de rolkaarten en de instructiepowerpoint. Aangezien deze 

optioneel zijn, blijven deze beschikbaar voor wie ze wil gebruiken. 

 

Aanpassingen vanaf blok 4 

We zijn ons ervan bewust dat het werken met de nieuwe stijl ook een kwestie van wennen is, maar 

nemen de zorgen en aandachtspunten serieus. Naar aanleiding hiervan zullen vanaf blok 4 de 

volgende wijzingen in de aanpak worden doorgevoerd. 

 

Werkblad Actief lezen 

Het werkblad Actief lezen bieden we voortaan aan als kopieerblad in de handleiding. Je kunt er zelf 

voor kiezen of je leerlingen hiermee laat werken. Vooral als je het te veel schrijfwerk vindt, kun je er 

ook voor kiezen om de leerlingen alleen met de tekst zelf te laten werken. Daarop kunnen ze 

aantekeningen maken (van eigen vragen), verbanden aangeven door middel van pijlen en onbekende 

woorden omcirkelen en belangrijke informatie onderstrepen. Tip: print de tekst op A3-formaat, dan 

hebben de leerlingen meer ruimte om er aantekeningen op te maken. 

 

Sleutelvragen en hulpvragen 

Sleutelvragen zijn vragen die leerlingen aan het denken zetten om de tekst goed te begrijpen. Ze zijn 

gericht op letterlijk begrip of verbanden binnen of buiten de alinea en/of een verband met eigen 

kennis. De hulpvragen in de handleiding zijn bedoeld om de zwakke lezers te richten op het vinden 

van het antwoord op de sleutelvragen. Dat kan bijvoorbeeld een hint zijn naar de regels waarin het 

antwoord te vinden is (met het doel herlezen te stimuleren) of een specifiekere aanwijzing om het 

antwoord te vinden. Ook kan hier een verwijzing bij staan naar een relevante leesstrategie. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen de sleutelvraag pas beantwoorden als ze eerst (in groepjes) zelf 

het stukje actief hebben gelezen (hetzij met het werkblad, hetzij door aantekeningen en markeringen 

in de tekst). 

De sleutelvragen staan voortaan op de tweede bladzijde van de opdrachten, met daaronder 

schrijfruimte/lijntjes in niveaus A en B.  De sleutelvragen staan apart om het werken met rollen te 

vergemakkelijken (dit blad kan apart gekopieerd worden voor de vragensteller). De sleutelvragen 

staan niet op het werkblad om te voorkomen dat leerlingen niet eerst zelf actief lezen en direct naar 

de sleutelvragen kijken. 

 

Aansluiting bij cito 

Uit het gebruikersonderzoek komt naar voren dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de 

aansluiting bij de vraagstelling van de cito-toetsen. Om tegemoet te komen aan deze behoefte bieden 

we twee keer per blok (naast de blokles) een ‘opdracht 3’ aan in de lessen Actief lezen, waarin 

meerkeuzevragen e.d. een plek krijgen. Het gaat dan om: (meerkeuze)vragen naar verbanden, 
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woordbetekenissen, afleidingen (ontbrekende informatie aanvullen). Dit is niet per se een onderdeel 

waardoor leerlingen beter gaan lezen, maar waarin ze worden voorbereid op het maken van 

Nieuwsbegrip- en cito-toetsen. 

 

Het aanleren van leesstrategieën 

Men maakt zich zorgen dat leerlingen het toepassen van leesstrategieën niet goed genoeg 

aangeboden krijgen. Dit geldt met name voor leerlingen in groep 5/6, dus in niveau A. 

Vanaf blok 4 bieden we in elk blok twee lessen aan waarin expliciet aandacht wordt besteed aan de 

leesstrategie van dat blok (de eerste en de vierde les) met een aparte strategieopdracht (opdracht 3).  

 

De volgorde in een blok wordt (op alle niveaus): 

 

Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 

Actief lezen 

 

strategieopdracht  

Actief lezen 

 

cito-achtige 

opdracht 

Alternatieve 

les 

Actief lezen 

 

strategieopdracht  

Actief lezen  

 

cito-achtige 

opdracht 3 

Blokles 

 

In de weekhandleiding geven we vanaf blok 4 duidelijk aan welke les van het blok het betreft.  

 

Aansluiting niveau AA en A 

Er worden problemen ervaren met het combineren van de lessen op niveau AA en A. Daarom zullen 

de lessen van niveau AA synchroon gaan lopen met de andere niveaus wat betreft de aangeboden 

leesstrategieën. 

In de resterende blokken van het schooljaar wordt aandacht besteed aan:  

 

Blok 4 Ophelderen van onduidelijkheden 

Blok 5 Vragen stellen 

Blok 6 Verbanden 

Blok 7 Samenvatten 

 

Theroretische verantwoording 

De theoretische verantwoording van Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl is nu beschikbaar. Je vindt deze in de 

Algemene Handleiding (bij Basismateriaal op de website). 

 

 


