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Literair paspoort

Van (voor)lezen gaan werelden open. Werelden vol verhalen uit de eigen cultuur en die
van anderen. Werelden vol verrijkende ervaringen die je misschien zelf nooit aan den
lijve zult opdoen. Werelden vol mogelijkheden om kennis te vergaren, mee te draaien
in de maatschappij en te worden wie en wat je wilt zijn.
bron: De doorgaande leeslijn, Stichting lezen.

Lees jij graag? En doe je het ook?
Of wil je wel maar schiet het er vaak bij in?
Ben je op de hoogte van recente kinderboeken?
Lees je voor uit die boeken die de kinderen van nu interesseren?
Hoe is het leesklimaat op jouw school? Bij de kinderen? Bij je collega’s?
Herinner je nog een boek wat jou iets deed? Hoe kwam dat?
Ging je op reis naar die nog onbekende werelden?

En zo kunnen er nog veel meer vragen op je afgevuurd worden om in kaart te brengen
hoe het zit met jouw literaire competentie.
Vraag je je nu af ‘Hoe zo….literaire competentie?
Wat is dat? Wie moet literair competent zijn? En wat is dat dan?’

Het antwoord daarop is: jij én de leerlingen.
Literaire competentie is kort samengevat:
het vermogen literatuur te lezen, begrijpen en waarderen.
En wat uitgebreider: de kennis en vaardigheden om (digitale) literaire teksten te lezen,
te begrijpen, te interpreteren, erover te communiceren, erop te reflecteren, te
beoordelen en er persoonlijke, historische en culturele betekenis aan toe te kennen.

Literaire competentie is opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs. De
leerlingen weten dat lezen van literatuur een plezierige ervaring oplevert en kennen
verschillende leesmanieren om dit leesplezier te verkrijgen. Ze kunnen uit het brede
aanbod van boeken dié teksten kiezen waaraan zij behoefte hebben.
Tijdens het lezen van én gesprekken voeren over literatuur, bouwen zij tekstwerelden op
waarin belevingen, interpretaties, beoordelingen en narratief begrip op elkaar inspelen.
Een tekstwereld is een min of meer samenhangend geheel van beelden, emoties,
gedachten en vragen.

Literair vermogen is niet aangeboren. Dat moet je stapsgewijs bij leerlingen ontwikkelen.
Jij dus! Jij als leerkracht boort de werelden voor de leerlingen aan, gaat samen met hen
op weg en geniet van alle rijkdom die jullie tegenkomen.
Belangrijk daarbij is, dat jij eerst jezelf goed kent.
Hoe is het met jouw literaire competentie?

Hiervoor is een zelfscan ontwikkeld.
Deze zelfscan is bedoeld om inzicht te krijgen in je eigen ontwikkeling op het gebied van
literaire competentie. Jij, als leerkracht bent belangrijk. Jij maakt het verschil!
Het is belangrijk om deze scan eerlijk in te vullen. Het gaat niet om wenselijk gedrag
maar om dát wat je als leerkracht feitelijk doet. Reflecteer op wat je wel doet, wat niet
of nog niet. Neem hiervoor de tijd.
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Herken je een vraag niet of is deze niet van toepassing, kies dan de antwoordoptie ’geen
van bovenstaande’. Voor een toelichting op de begrippen die je tegenkomt in de zelfscan:
zie onderstaande begrippenlijst.

Begrippenlijst

Literaire competentie
De kennis en vaardigheden om (digitale) literaire teksten te begrijpen, te interpreteren,
erover te communiceren, erop te reflecteren, te beoordelen en er persoonlijke,
historische en culturele betekenis aan toe te kennen.

Literair lezen
Het belevend, interpreterend, beoordelend en met narratief begrip lezen van literaire teksten.

Narratief
Narrare = vertellen. Een narratief is een gestructureerd verhaal over gebeurtenissen
en/of personages waarin ervaringen, problemen en/of oplossingen worden besproken.
Een bepaald narratief kan invloed hebben op de overtuigingen en attitudes van de
lezers ten aanzien van de echte wereld.

Vertelperspectief
Bij literatuur wordt gesproken over het vertelperspectief, met andere woorden: door wiens
ogen zien we alles gebeuren? Er zijn verschillende perspectieven mogelijk.

Waarden
In welke mate de lezer iets van zichzelf in een verhaal, gedicht of toneelstuk herkent of
zich er bijzonder door aangesproken voelt. Een literair competente lezer is in staat om
waardering te ontwikkelen voor teksten en kan die waardering vervolgens
beargumenteerd formuleren.

De literaire werelden

Ben je er klaar voor?
Klaar om op literaire reis te gaan?
Verken en scan jezelf in de vraagwereld,
de boekenwereld, de verbindingswereld en de waardenwereld.
Aan het einde van de vragenlijst, word je verder geïnstrueerd.
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Vraagwereld

Kies het antwoord dat het meest van toepassing is

1: Als ik een boek voorlees,
stel ik het meest vragen over:
A. Wat kinderen van het boek vinden.
B. Het denken, voelen en handelen van personages.
C. De plaats en tijd waar het verhaal zich afspeelt.
D. Wat er gebeurt in de tekst en in de echte wereld.
E. Geen van bovenstaande.

2: Als ik een tekst samen lees met de kinderen,
stel ik het meest vragen over:
A. Wat er gebeurt in de tekst en in de echte wereld.
B. Wat kinderen ervan vinden.
C. Het denken, voelen en handelen van personages.
D. De plaats en tijd waar het verhaal zich afspeelt.
E. Geen van bovenstaande.

3: Als de kinderen een tekst zelfstandig lezen,
stel ik na afloop het meest vragen over:
A. Het denken, voelen en handelen van personages.
B. Wat kinderen van het boek vinden.
C. De plaats en tijd waar het verhaal zich afspeelt.
D. Wat er gebeurt in de tekst en in de echte wereld.
E. Geen van bovenstaande.

4: In een kindgesprek,
stel ik het meest vragen over:
A. De eigen rol van het kind in de situatie.
B. Hoe een kind iets beleeft.
C. Het denken, voelen en handelen van het kind.
D. Het verplaatsen in de ander.
E. Geen van bovenstaande.

Boekenwereld

Kies het antwoord dat het meest van toepassing is.

5: Als ik een boek voorlees,
dan…
A. Pak ik het boek dat ik altijd voorlees.
B. Pak ik het eerste boek dat ik tegen kom.
C. Stem ik af met mijn collega's wat ik ga voorlezen.
D. Pak ik een boek dat past binnen een actueel thema.
E. Geen van bovenstaande.
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6: Als ik een tekst selecteer om samen met de kinderen te lezen,
dan…
A. Stem ik met mijn collega's af welke tekst we allemaal gaan lezen.
B. Kies ik een andere tekst binnen het actuele thema.
C. Kies ik een tekst uit een boek.
D. Kies ik een tekst uit de methode.
E. Geen van bovenstaande.

7: Als de kinderen zelf boek mogen kiezen, dan…
A. Gebruik ik mijn eigen hedendaagse leeservaringen als inspiratiebron voor

kinderen.
B. Laat ik de kinderen vrij in hun keuze.
C. Stimuleer ik ze om verschillende genres te lezen.
D. Laat ik de kinderen kiezen uit boeken die voorgelezen worden.
E. Geen van bovenstaande.

8: Als de kinderen zelf een boek mogen kiezen, dan...
A. Gaan ze zelf op zoek.
B. Ga ik actief met de kinderen op zoek in de bibliotheek.
C. Stimuleer ik ze een bibliotheek te bezoeken.
D. Ga ik met de kinderen naar de bibliotheek.
E. Geen van bovenstaande.

Verbindingswereld

Kies het antwoord dat het meest van toepassing is.

9: Als ik een boek voorlees,
dan…
A. Laat ik de kinderen zich verplaatsen in de hoofdpersoon.
B. Laat ik de kinderen vanuit verschillende standpunten vertellen over het verhaal.
C. Laat ik de kinderen woorden geven aan het handelen van de hoofdpersoon.
D. Koppel ik de avonturen van de hoofdpersoon aan de belevingswereld van de kinderen.
E. Geen van bovenstaande.

10: Als de kinderen zelf een boek lezen,
dan…
A. Gaan kinderen samen in gesprek over het verhaal.
B. Ga ik een gesprek met de kinderen over de context van het verhaal.
C. Doen ze dit meestal individueel.
D. Gaan we met de klas in gesprek over hetzelfde verhaal (iedereen leest hetzelfde)
E. Geen van bovenstaande.

11: In welke mate laat je kinderen bewust de tekst vanuit verschillende
perspectieven beleven?

A. Zelden - Nooit
B. Soms
C. Regelmatig
D. Vaak – Altijd
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12: Als we samen een tekst lezen,
dan…
A. Laat ik de kinderen woorden geven aan de gebeurtenissen in het verhaal.
B. Laat ik de kinderen zich verplaatsen in gebeurtenissen in het verhaal.
C. Koppel ik de belevenissen aan de belevingswereld van de kinderen.
D. Laat ik de kinderen vanuit verschillende standpunten vertellen over het verhaal.
E. Geen van bovenstaande.

Waardenwereld

Kies het antwoord dat het meest van toepassing is.

13: Als ik een boek voorlees,
dan…
A. Laat ik de kinderen de essentie van het verhaal samenvatten en uiten.
B. Stimuleer ik de kinderen om kritisch naar het handelen van de personages te

kijken.
C. Stuur ik zelf hoe kinderen het verhaal beleven.
D. Vraag ik welk gevoel het boek bij de kinderen oproept.
E. Geen van bovenstaande.

14: Als de kinderen zelf een boek lezen,
dan…
A. Beleven ze het verhaal zelf zonder er woorden aan te geven.
B. Kijken kinderen kritisch naar het handelen van de personages en gaan hierover

samen in gesprek.
C. Laat ik de kinderen van hetzelfde boek de essentie van het verhaal samenvatten

en uiten (iedereen het leest hetzelfde boek).
D. Vraag ik welk gevoel het boek bij de kinderen oproept.
E. Geen van bovenstaande.

15: In welke mate laat je kinderen bewust de tekst vanuit verschillende
waarden beleven?

A. Zelden – Nooit
B. Soms
C. Regelmatig
D. Vaak – Altijd

16: Als we samen een tekst lezen,
dan…
A. Vraag ik welk gevoel het boek bij de kinderen oproept.
B. Stuur ik zelf kinderen het verhaal verhaal beleven.
C. Laat ik de kinderen de essentie van het verhaal samenvatten en uiten.
D. Stimuleer ik de kinderen om kritisch naar het handelen van de personages te

kijken.
E. Geen van bovenstaande.
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Instructie

Je hebt de vragen ingevuld. Hieronder vind je de decodeersleutel
die je toegang geeft tot de werelden.

Noteer per vraag het aantal punten en tel deze bij elkaar op.

vraag
wereld

boeken
wereld

verbindings
wereld

waarden
wereld

1
A = 1
B = 4
C = 3
D = 2
E = 0

5.
A = 3
B = 4
C = 1
D = 2
E = 0

9.
A = 4
B = 1
C = 3
D = 2
E = 0

13.
A = 4
B = 3
C = 1
D = 2
E = 0

2
A = 2
B = 1
C = 4
D = 3
E = 0

6.
A = 1
B = 2
C = 3
D = 4
E = 0

10.
A = 2
B = 3
C = 4
D = 1
E = 0

14.
A = 1
B = 3
C = 4
D = 2
E = 0

3.
A = 4
B = 1
C = 3
D = 2
E = 0

7.
A = 1
B = 4
C = 2
D = 3
E = 0

11.
A = 1
B = 2
C = 3
D = 4

15.
A = 1
B = 2
C = 3
D = 4
E = 0

4.
A = 3
B = 1
C = 4
D = 2
E = 0

8.
A = 4
B = 1
C = 3
D = 2
E = 0

12.
A = 3
B = 4
C = 2
D = 1
E = 0

16.
A = 2
B = 1
C = 4
D = 3
E = 0
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Waar sta jij in het literaire landschap?

Buiten een tekstwereld zijn en in een tekstwereld stappen

0-16 punten

Je zet de kinderen aan om zich een voorstelling te maken van het verhaal waarin ze
terechtkomen. Je stelt vragen als: Over wie gaat het? Wat is dit voor een verhaal? Wat
zegt de titel? Je zet (on)bewust in op het zoeken naar zoveel mogelijk signaalwoorden
die hen helpen bekend te raken met de personages. De kinderen ontwikkelen hierbij een
begin van een verhaallijn waardoor ze een voorzichtig idee vormen waar de tekst over
zou kunnen gaan. Ze zoeken in de breedte, nog niet in de diepte.

De kinderen zijn nu op zoek naar informatie. Deze tekstwereld is gerelateerd aan lezen
op niveau 1: weinig uiting in de dimensies beleving, interpretatie, beoordeling of
narratief begrip. Probeer meer binnen de tekstwereld heen te bewegen waardoor de
beleving en interpretatie omtrent de tekst betekenis krijgen.

Binnen een tekstwereld zijn en door een tekstwereld heen bewegen

17-32 punten

Je laat de kinderen vertrouwd raken met de inhoud, de setting en de personages. Als ze
gaan meeleven met de personages, zitten ze écht in het verhaal. Ze vragen zich af wat
die personen willen en hoe ze dat gaan bereiken. Om hier zicht op te krijgen, leggen de
kinderen relaties tussen verschillende tekstfragmenten en zoeken ze naar
herkenningspunten met een eigen leven: ze interpreteren. Ze doen dus een beroep op
hun kennis over de tekst, over zichzelf, over anderen, over het leven en over de wereld.
Het beeld waarover het verhaal gaat, wordt met behulp van de eigen ervaringen en
gedachten steeds verder ingevuld. De ideeën die hieruit ontstaan, brengen ook weer
nieuwe ideeën voort. Het is een oneindig proces en er is geen definitief goede
interpretatie mogelijk.

Beleving en interpretatie komen op gang. Het lezen heeft nu met name betrekking op
het uiten van belevingen, interpretaties, beoordelingen en narratief begrip zonder dat er
een argumentatie bij gegeven wordt. Om een volgende stap te zetten, zou je de
kinderen kunnen aanzetten om soms bewust uit de tekstwereld te stappen om de tekst
vanaf een afstandje te beschouwen en te interpreteren. Bevraag hen daarbij op
argumenten.
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Uit een tekstwereld stappen en overdenken wat je weet

33 - 48 punten

Je weet samen met de kinderen regelmatig ‘in een tekstwereld in te stappen’ en beweegt
daarbij vrijelijk door een tekstwereld heen. De kinderen maken gebruik van hun eigen
kennis en ervaring bij het scheppen en het ontwikkelen van hun tekstwerelden. Ze
denken na over de invloed van het boek op hun eigen leven. Ze leggen een relatie
tussen hun eigen gebouwde tekstwerelden en het beeld van de wereld en van zichzelf.
Hierdoor kan hun wereldbeeld en zelfbeeld veranderen. Er ontstaat meer begrip over de
eigen wereld doordat er een relatie wordt gelegd tussen de gevormde tekstwereld en
het eigen wereldbeeld.

Er wordt nagedacht. En de argumentatie heeft betrekking op de belevingen,
interpretaties, beoordelingen en narratief begrip zoals die vanuit het boek gevormd zijn
waarbij kennis over de wereld wordt ingezet. Om een volgende stap te zetten, kan het
goed zijn om de opgedane inzichten te objectiveren door een oordeel te vellen over de
tekst. Kinderen vergelijken daarbij eerder gelezen teksten met de meest recente tekst.
Hierdoor kan betekenisgeving ontstaan.

Uit een tekstwereld stappen en de ervaring objectiveren

49 - 64 punten

De kinderen vormen een oordeel over de gelezen tekst. Ze vergelijken bijvoorbeeld het
gelezen boek met andere teksten van de schrijver. In deze vorm van betekenisgeving
worden de betekenissen die ze tot nu toe geconstrueerd hebben, onderzocht. Er ontstaat
meer begrip over het belang van de tekst. De kinderen zijn kritisch op de tekst en
worden zich zowel bewust van de spanning tussen het beeld van de wereld van de
auteur én de wereld van henzelf.

Om een volgende stap te zetten, kun je kinderen zelf nieuwe teksten laten ontwerpen
door ze bijvoorbeeld brieven, gedichten of recensies te laten schrijven.
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Jij bent nodig! Jij bent belangrijk!

Je weet….er is geen goed of fout. Het gaat erom dat jouw scan past bij jouw handelen
met de leerlingen. Je hebt gelezen waar jij in het literaire landschap staat.
Herken je het? Heb je (weer) zin gekregen om verder te reizen? Om kinderen nieuwe,
andere, bijzondere, rijkere werelden aan te reiken? Om samen een literaire taal te
spreken? ‘Want praten over lezen is wezenlijk’, stelt Aidan Chambers. ‘Omdat we pas
weten wat we denken als we het onszelf horen zeggen.’

Door kinderen de mogelijkheid te geven om hun leesbelevingen met elkaar te
bespreken, verkrijgen ze meer inzicht in de eigen verbeelding en krijgen ze een dieper
leesbegrip. Tijdens het lezen vormen de leerlingen hun persoonlijke beelden waarna ze
deze in gesprekken met andere lezers vergelijken. Samen onderzoeken ze diverse
scenario's en staan ze open voor allerlei betekenissen. De denkwijze die hiermee
gepaard gaat is ‘literair denken’: denken waardoor de verbeelding op gang wordt
gebracht.
En daar ben jij voor nodig! En wel door het stellen van goede vragen.
De leerlingen leven mee met het wel en wee van de personages, ze vragen zich af
waarom personages doen wat ze doen, wat ze zelf zouden doen, wat de gevolgen
kunnen zijn en hoe het dan verder gaat in het verhaal. Ze bouwen hun eigen
tekstwerelden die afhankelijkheid uit losse beelden, gevoelens, gedachten, interpretaties
en oordelen bestaan.
Door het stellen van goede vragen wordt hun literaire competentie groter. Iedere inbreng
is waardevol en iedere inbreng draagt op een eigen manier bij aan de ontwikkeling van
literaire competentie. Hoe beter er op elkaar wordt gereageerd, hoe sterker de
tekstwerelden zich kunnen ontwikkelen.

Je wordt hierbij geholpen door onderstaand raamwerk van vragen.
Deze zijn gebaseerd op de taxonomie van Bloom (zie bij extra informatie).

Vragen voor midden- en bovenbouw

Hoofdvraag:
Wat vond je mooi, leuk of goed aan het boek?
Deelvragen:
Wat is je opgevallen?
Waar had je meer over willen lezen?
Zijn er woorden of zinnen die je mooi vond?

Hoofdvraag:
Wat vond je niet leuk?
Deelvragen:
Waren er stukken die je vervelend vond?
Heb je stukken overgeslagen? Welke?
Zijn er woorden of zinnen die je lelijk vond?

Hoofdvraag:
Wat was er moeilijk of onduidelijk?
Deelvragen:
Wat vond je vreemd?
Was er iets dat je nog nooit in een boek tegen bent
gekomen?
Was er iets dat je totaal verraste?
Waren er dingen die volgens jou niet klopten?

Hoofdvraag:
Waren er bepaalde patronen of verbanden?
Deelvraag:
Hoe weet je dat?

Hoofdvraag:
Toen je het boek voor het eerst zag en nog niet had
gelezen, wat dacht je dat het voor een boek was?
Deelvragen:
Wat bracht je op die gedachte?
Hoe denk je er nu over?

Hoofdvraag:
Ken je andere boeken die hierop lijken?
Deelvragen:
Waarin is dit boek hetzelfde?
Waarin wijkt het af?
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Hoofdvraag:
Zijn er tijdens het lezen, of nu als je erover nadenkt,
woorden opgevallen of zinnen die je mooi vond? Of
lelijk?
Deelvragen:
Is er iets bijzonders opgevallen aan de taal van het
boek?
Sommige mensen gebruiken woorden of zinnen die
precies bij hen passen: zaten er van die woorden of
zinnen in dit boek?

Hoofdvraag:
Als de schrijver je zou vragen wat er anders of beter
zou kunnen, wat zou je dan zeggen?
Alternatieve vraag:
Als jij dit boek geschreven had, wat had je dan
anders/beter gedaan?

Hoofdvraag:
Was er iets in dit boek dat je zelf wel eens hebt
meegemaakt?
Deelvragen:
Wat ging er hetzelfde bij jou en wat was er anders?
Welke stukken uit het boek lijken het meest op het
echte leven?
Ging je door dit boek je eigen ervaringen met
andere ogen bekijken?

Hoofdvraag:
Zag je, tijdens het lezen, het verhaal voor je eigen
ogen gebeuren?
Deelvragen:
Door welke details of gebeurtenissen zag je dat het
beste?
Welke stukken van het verhaal herinner je je het
best?

Hoofdvraag:
Wat ga je anderen over dit boek vertellen?
Deelvragen:
Wat ga je zeker niet zeggen omdat je het dan voor
hen verpest of een verkeerd idee geeft van hoe het
boek is?
Ken je mensen die dit boek heel mooi zouden
vinden?
Wie zouden het moeten lezen?
Kinderen die ouder zijn dan jij? Of jonger?

Hoofdvraag:
We hebben naar elkaar geluisterd en vanalles over
het boek gehoord en verteld. Heb je je verbaasd
over wat iemand anders vertelde?
Deelvraag:
Heeft er iemand iets gezegd waardoor je anders over
het boek ging denken? Of waardoor je het beter ging
begrijpen?
Als je er nog eens over nadenkt, wat vind je dan het
belangrijkste aan het boek?
Wie weet waarom het verhaal geschreven is? Hoe
weet je dat?

Hoofdvraag:
Waar speelt het verhaal zich af?
Deelvragen:
Welke details ben je hierover te weten gekomen?
Heb jij je weleens bevonden in zo’n ruimte?
Wanneer was dat?
Is de plaats waar het verhaal zich afspeelt van
belang?

Zou het net zo goed of beter op een andere plaats
zich af kunnen spelen?
Vond je de plaats waar het verhaal zich afspeelt
interessant of spannend?
Wat beviel je daar wel/niet aan?

Hoofdvraag:
Welk personage boeit jou het meest?
Deelvragen:
Is dat de belangrijkste persoon uit het verhaal?
Of gaat het eigenlijk over iemand anders?
Welk personage vind je niet aardig?
Doet een van de karakters je denken aan iemand die
je kent?
Welke vragen zou je willen stellen aan de
hoofdpersoon?

Hoe zou jij het vinden om de hoofdpersoon te zijn?

Hoofdvraag:
Was er iemand over wie niets werd gezegd, maar
toch belangrijk is voor het verhaal?
Deelvragen:
Kun je een reden bedenken waarom die figuur niet
uitgebreid in het verhaal beschreven is?
Zou het verhaal anders geweest zijn als die figuur
wel een grotere rol gespeeld had?

Hoofdvraag:
Wie vertelt het verhaal? Weten we dat? En hoe
weten we dat?
Deelvragen:
Is het verhaal verteld in de eerste persoon (en zo ja,
wie is dat)? Of in de derde persoon? Komt deze
persoon in het verhaal voor of staat deze erbuiten?
Hoe staat degene die het verhaal vertelt - de
verteller - tegenover de andere verhaalfiguren?
Houdt hij/zij van ze of juist niet?
En hoe merk je dat?
Is de verteller het oneens of eens met wat de
verhaalfiguren doen en wat er gebeurt?
Hoe denk jij daarover?
Werd ergens duidelijk wat de figuren dachten of
voelden? Of werd het verhaal van buiten verteld?
Werden de karakters gevolgd zonder dat je te weten
komt wat zij denken of voelen?
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Hoofdvraag:
Wat is de verteltijd van het verhaal?
(tijd die de lezer nodig heeft om het verhaal te
lezen)
Wat is de vertelde tijd van het verhaal?
(de tijd waarin het verhaal zich afspeelt)
Deelvragen:
Hoe lang duurt het verhaal?
Zijn er dingen die heel vlug voorbij zijn, maar
uitgebreid beschreven worden?
Is dit een boek om vluchtig te lezen of juist
langzaam?

Hoofdvraag:
Wat is de belangrijkste boodschap van het verhaal?
Deelvragen:
Waar in de tekst zitten belangrijke momenten?
Welke stukjes moet je als lezer niet missen?

Vragen voor de onderbouw

Hoofdvraag:
Welk stukje van het verhaal vind je het
leukst/mooist/grappigst?

Hoofdvraag:
Welk stukje van het verhaal vond je niet
leuk/spannend/vervelend?

Hoofdvraag:
Wat gebeurt er in het verhaal?
Deelvragen:
Wat gebeurt er eerst? Wat gebeurt daarna?
Welke gebeurtenis zou ook in het echt kunnen
gebeuren?

Hoofdvraag:
Over wie gaat het verhaal?
Deelvraag:
Wat ben je allemaal over dit personage te weten
gekomen?
Wat heeft dit personage allemaal meegemaakt?
Hoe ziet dit personage eruit?
Waar houdt dit personage van? Wat doet hij/zij
graag?
Welke karaktertrekken (lief, snel boos, koppig,
dapper) heeft dit personage en welke woorden
vertellen je dat?

Hoofdvraag:
Waar zou het boek over gaan denk je? Waarom denk
je dat?
Deelvraag:
Waarom heeft de schrijver voor deze titel gekozen?

Hoofdvraag:
Ken je andere boeken die hierop lijken?
Deelvragen:
Waarin is dit boek hetzelfde?
Waarin is dit boek anders?

Hoofdvraag:
Wat zie je allemaal op de tekeningen?
Deelvragen:
Hoe helpen de tekeningen om het verhaal beter te
begrijpen?
Wat staat er niet in de tekst, maar wordt wel
duidelijk in de tekeningen?
Welke tekening vind jij het meest belangrijk voor het
verhaal?

Hoofdvraag:
Als de schrijver je zou vragen wat er anders of beter
zou kunnen, wat zou je dan zeggen?
Alternatieve vraag:
Als jij dit boek geschreven had, wat had je dan
anders/beter gedaan?

Hoofdvraag:
Was er iets in dit boek wat je zelf wel eens hebt
meegemaakt?
Deelvragen:
Wat ging er hetzelfde bij jou en wat was er anders?

Hoofdvraag:
Zag je, tijdens het lezen, het verhaal voor je eigen
ogen gebeuren?
Deelvragen:
Door welke gebeurtenissen zag je dat het beste?
Welke stukken van het verhaal herinner je je het
best?

Hoofdvraag:
Wat ga je je papa en mama over het boek vertellen?
Deelvragen:
Wat ga je zeker niet zeggen omdat je het dan voor
hen verpest of een verkeerd idee geeft van hoe het
boek is?
Ken je mensen die dit boek heel mooi zouden
vinden?
Wie zouden het moeten lezen? Kinderen die ouder
zijn dan jij? Of jonger?

Hoofdvraag:
We hebben naar elkaar geluisterd en vanalles over
het boek gehoord en verteld. Heb je je verbaasd
over wat iemand anders vertelde?
Deelvraag:
Heeft er iemand iets gezegd waardoor je anders over
het boek ging denken? Of waardoor je het beter ging
begrijpen? Als je er nog eens over nadenkt, wat vind
je dan het belangrijkste aan het boek?
Wie weet waarom het verhaal geschreven is?
Hoe weet je dat?
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Hoofdvraag:
Waar speelt het verhaal zich af?

Hoofdvraag:
Welk personage zou jij willen zijn?
Deelvraag:
Is dat de belangrijkste persoon uit het verhaal?

Hoofdvraag:
Zijn er woorden of zinnen opgevallen die je mooi of
lelijk vond?
Deelvragen:
Zaten er woorden of zinnen in het boek die bij jou
passen?

Hoofdvraag:
Wie vertelt het verhaal?

Hoofdvraag:
Kun je een ander einde bedenken?

Hoofdvraag:
Wat wil de schrijver ons vertellen met dit verhaal?
Deelvraag:
Wat is de boodschap van het verhaal?

Hoofdvraag:
Welke vragen wil je stellen aan de hoofdpersoon?
Deelvraag:
Welke vragen wil je stellen aan de andere
personages?

Hoofdvraag:
Hoe zou jij je voelen als ….

Heb je de juiste stempels in het literaire paspoort?

Je bent - middels de zelfscan - gestart met je literaire reis. Welke taal spreek je
inmiddels? Twijfel je nog over het belang van lezen? Welke informatie kun je uit je
reisgids halen?
Heb je voldoende bagage? Ben je voldoende toegerust om grenzen over te gaan? Heb je
de juiste stempels in je paspoort staan? Heb je het lef om los te laten en dat te doen wat
echt belangrijk is?

Er zijn wel 100 redenen om te lezen. Voor jezelf en zeker voor je leerlingen. Laat je
verrassen, kies er 5 uit die je het meest uitdagend vindt en noteer ze in je literaire
paspoort.

Want zoals de filosoof Ludwig Wittgenstein al zei:
’De grenzen van je taal, zijn de grenzen van je wereld.”
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redenen om te
1. Het helpt je om nieuwe dingen te leren
2. Om op avontuur te gaan zonder je huis te verlaten
3. Het breidt je vocabulaire uit
4. Je leert van iemand anders
5. Het scherpt je hersens aan
6. Het helpt je groeien
7. Het ontspant je
8. Je kunt verschillende genres proberen
9. Het helpt bij je spelling
10. Het maakt je gelukkiger
11. Het vergroot je wereldbeeld
12. Het helpt je groot dromen
13. Het zet je aan het denken
14. Het helpt je emotionele intelligentie te vergroten
15. Het laat je leren over nieuwe mensen
16. Het doodt verveling
17. Het laat je een nieuw perspectief zien
18. Het daagt je perspectief uit
19. Het helpt je schrijven te verbeteren
20. Laat je zien wat allemaal mogelijk is
21. Het helpt je te focussen
22. Het verbetert je gespreksvaardigheden
23. Het inspireert je
24. Het maakt je een betere leider
25. Het geeft je frisse ideeën
26. Het vergroot je aandachtsboog
27. Het helpt je een nieuwe vaardigheid te leren
28. Je onthoudt de geschiedenis makkelijker
29. Helpt bij het oplossen van problemen
30. Het is leuk
31. Het zorgt dat je minder tijd aan elektronica besteed
32. Het vergroot de snelheid van lezen
33. Het leert je leuke weetjes
34. Het is niet duur
35. Het helpt je nieuwe dingen te waarderen
36. Je ontdekt nieuwe plaatsen
37. Je gaat de bibliotheek meer bezoeken
38. Het moedigt je aan te denken
39. Je reis terug in de tijd
40. Je reist vooruit in de tijd
41. Je reist naar een nieuwe wereld
42. Het vergroot je concentratie
43. Het helpt bij je ontwikkeling
44. Het ontwikkelt empathie
45. Het geeft je iets te doen
46. Het vergroot de kracht van je brein
47. Het helpt je in school
48. Het neemt je mee op een reis
49. Het verlicht stress
50. Je ontsnapt tijdelijk aan de realiteit

51. Het geeft je een variëteit aan mogelijkheden
52. Het houdt je brein bezig
53. Kan geweldig zijn als hechtingstijd
54. Het helpt je om beter te spreken
55. Het helpt je kritisch te denken
56. Het helpt je om je slimmer te voelen
57. Je leert nieuwe dingen
58. Het is geweldig voor alle leeftijden
59. Het is makkelijk draagbaar
60. Het helpt je te slapen voordat je naar bed gaat
61. Het helpt je inspiratie te vinden
62. Het helpt je grammatica
63. Het verbetert je hersenen
64. Het bouwt zelfvertrouwen op
65. Het inspireert je om nieuwe dingen te proberen
66. Het vrolijkt je dag op
67. Het laat je meer zien dan de film
68. Je leert over de geschiedenis van je land
69. Het geef je iets om over na te denken
70. Het verwondert je
71. Je ervaart een andere cultuur
72. Het houdt je bezig
73. Het bouwt zelfrespect op
74. Het is vermakelijk
75. Stimuleert je hersenen
76. Het is geweldig voor zelfverbetering
77. Het helpt je communiceren
78. Het helpt je om emoties te voelen
79. Het geeft je iets om over te discussiëren
80. Het zorgt dat je je goed voelt
81. Het helpt je om nieuwe mensen te ontmoeten
82. Je kunt het overal doen
83. Het verbetert je taalvaardigheid
84. Het vergroot je begrip
85. Het helpt je bij het vertellen van verhalen
86. Het leert je hoe de wereld werkt
87. Het voedt je verbeelding
88. Het maakt je nieuwsgierig
89. Het verbetert je geheugen
90. Je leert meer over taal
91. Je leest op je eigen plek
92. Het daagt je uit
93. Het verhoogt de creativiteit
94. Het helpt je om verhalen beter te vertellen
95. Het geeft je iets om over te praten
96. Je kunt hardop lezen
97. Je kunt samen lezen met een vriend
98. Je kunt zelf lezen
99. Omdat er zo verschrikkelijk veel goede boeken zijn

100. Omdat je het kunt!
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Extra informatie

De werkwoorden behorende bij de taxonomie van Bloom
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