
 

THEMALEZEN 

We gaan beginnen met het THEMALEZEN. Hieronder staat alle informatie die je nodig hebt.  

Waarom THEMALEZEN?  

1. Om goed te kunnen lezen, moet je veel lezen. En lezen is het leukst als je mag lezen over 

een thema dat je interessant vind. Dus daarom mag je lezen over een thema dat je zelf 

gekozen hebt.  

2. Om goed te leren begrijpend lezen, moet je je leesstrategieën en de stappenkaart 

ook gebruiken bij alle andere teksten. Dat ga je oefenen bij THEMALEZEN.  

3. Om goed informatie te leren verwerken, kun je gebruik maken van een 

posterpresentatie. Dat ga je in de komende weken leren.  

 

Zo gaat THEMALEZEN:  

Hieronder staan de stappen van themalezen. Als je een stap hebt gedaan, kun je het rondje inkleuren, 

dan weet je direct wat je volgende stap is.  

o Je kiest een thema waarover je graag meer wilt leren 

o Je verzamelt veel leesmateriaal over dat onderwerp (denk aan boeken, stukjes tekst van 

internet, een krantenartikel, een tijdschrift, enz. ). Daarnaast zoek je ook een goed filmpje 

dat je veel informatie geeft. Onze biebmoeder heeft alvast voor de boeken gezorgd, de rest 

zoek je zelf als onderdeel van de weektaak. De juf bepaalt of het genoeg is en of de teksten 

goed genoeg zijn. Voorwaarden voor de teksten:  

� Je moet er iets nieuws van leren 

� Het moeten goede teksten zijn met een duidelijke opbouw (dus duidelijke kopjes) 

� Er moet genoeg te lezen zijn (dus niet alleen maar plaatjes) 

o Je leest de teksten en maakt daarbij gebruik van het stappenplan en de strategieën van 

Nieuwsbegrip.  

o Je maakt aantekeningen in het speciale THEMALEZENSCHRIFT (tip: gebruik steeds een 

nieuwe bladzijde en beschrijf de achterkant niet) en op kleine plakbriefjes die je in de boeken 

kunt plakken (schrijf daarop altijd even je naam). Tekeningen en schema’s kunnen je ook 

helpen. Zo verzamel je alle informatie die je nodig hebt 

o Je zoekt en bekijkt het filmpje dat je hebt uitgekozen en maakt daarvan een ‘handafdruk’ (je 

weet wel, hoofdgedachte in de palm van de hand, thema’s in de vingers, details in/aan de 

vingertoppen) 

o Bekijk alle informatie die je verzameld hebt nog een keertje en orden de informatie (maak 

stapeltjes van de losse briefjes en blaadjes van dingen die bij elkaar horen)  

o Maak een posterpresentatie. We leggen je later nog een keer uit hoe je dat doet.  

  



 
 

POSTERPRESENTATIE 

Je sluit het THEMALEZEN af met een POSTERPRESENTATIE, waarin je laat zien wat je hebt geleerd.  

Dit is een POSTERPRESENTATIE 

Op een poster laat je zien wat je hebt geleerd door het THEMALEZEN. Jij vertelt daarbij aan de 

kinderen die bij je langs komen wat je hebt geleerd en hoe je dat hebt geleerd.  

Zo maak je een goede poster:  

o Schrijf op het blad het thema waarover je hebt gelezen met mooie, grote letters. Dat mag in 

het midden, bovenaan, onderaan of waar jij maar wilt 

o Schrijf de verschillende dingen die jij geleerd hebt op aparte papiertjes. Je kunt hierbij 

gebruik maken van de praat- en denkwolkjes om het leuker te maken. Schrijf niet te klein, 

het moet goed te lezen zijn! 

o Schrijf ook op hoe jij die dingen geleerd hebt (bijvoorbeeld ‘ik heb het meest geleerd uit het 

boek ‘……..’ of ‘de handafdruk heeft mij geholpen, want…..’ 

o Maak een apart briefje met alle nieuwe woorden die je geleerd hebt 

o Plak al deze losse papiertjes op een mooie manier op je poster 

o Versier als je nog tijd en ruimte over hebt je poster verder (bijvoorbeeld met een mooie 

rand, pijlen of uitroeptekens bij iets heel belangrijks)  

Zo werkt een POSTERPRESENTATIE:  

In de afsluitingsweek, als iedereen de poster af heeft, starten we iedere dag met 4 

posterpresentaties. Je hoort vooraf wanneer jij aan de beurt bent.  

1. Je hangt je poster op in een van de vier hoeken van het lokaal en gaat er bijstaan 

2. De andere kinderen lopen langs de posters en bekijken ze 

3. Jij vertelt iets over het THEMALEZEN en je gebruikt je POSTER daarbij 

4. De kinderen die bij je staan vragen door en jij geeft antwoord 

5. De kinderen gaan door naar een andere poster en bij jou komen weer nieuwe kinderen. Je 

herhaalt 3 en 4 net zolang totdat iedereen jouw poster heeft gezien.  

Zo wordt jouw POSTERPRESENTATIE beoordeeld:  

Je krijgt één cijfer voor je leeshouding tijdens het THEMALEZEN van de juf 

Je krijgt één cijfer voor je poster van de juf 

Je krijgt één  cijfer voor je presentatie van je klasgenoten 

We bepalen je cijfer door het gemiddelde uit te rekenen 

 

 


