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Sleutelvragen
helpen om een
tekst echt goed
te lezen

Tekst Connie van der Zel

Wim van der Molen, leerkracht groep 8 van de Capelse Schoolvereniging, werkt al jaren met Nieuwsbegrip
als methode voor begrijpend lezen. ‘Wij vulden dat altijd op onze eigen manier in. We waren steeds aan
het zoeken en experimenteren met de lessen.’ Maar vorig jaar besloot het team om het werken met
Nieuwsbegrip beter te gaan aanpakken. Nu ligt de nadruk nóg meer op het actieve leesproces.
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