
 
 

Zelfevaluatie lezen groep 1-8 

Leerkracht + +/- - 

Aanbod    

Ik weet welke leesdoelen mijn leerlingen moeten halen    

Ik ken de leerlijn op hoofdpunten van de andere jaargroepen    

Mijn lessen zijn opgebouwd volgens een direct instructiemodel     

Ik maak bewuste keuzes bij het gebruik van de methode    

De leeslessen zijn voldoende gevarieerd    

Ik benoem elke les het leerdoel    

Lezen gebeurt in heterogene groepen    

Ik gebruik verschillende genres en tekstsoorten (verhalend, informatief, 
brochures, kranten ed.) 

   

Opdrachten sluiten aan bij de instructie    

Begeleiding    

Ik geef specifieke, concrete feedback tijdens het lezen    

De feedback voor zwakke lezers is anders dan die voor sterke lezers    

Zwakke lezers krijgen nooit onvoorbereid een leesbeurt    

Ik spreek positieve verwachtingen over het leesproces uit    

Tijd    

Er staat voldoende tijd voor leesonderwijs op het programma    

Zwakke lezers krijgen voldoende extra begeleiding    

Ik besteed tijd aan voorlezen    

Er is ook tijd voor andere leesactiviteiten dan de les    

Monitoring    

Ik toets effectief    

Ik analyseer de toetsen op individueel niveau    

Ik analyseer de toetsen op groepsniveau    

Toetsen neem ik af op vaste momenten in het jaar    

Ik gebruik de analyse tijdens mijn lessen    

Leesmotivatie    

In mijn klas een gevarieerd aanbod boeken en artikelen aanwezig    

Ik geniet zelf van (voor)lezen    

Gedurende het jaar organiseer ik verschillende activiteiten rondom 
leesplezier 

   

In mijn klas is een lees- of luisterhoek    

Ik help leerlingen bij het kiezen van boeken    

Leerlingen mogen regelmatig zelf hun boeken kiezen    

Boekbeoordelingen zijn gevarieerd    

 

 

  



 
 

School + +/- - 

Aanbod    

Het aanbod in de verschillende jaargroepen is op elkaar afgestemd    

Er is een eenduidige werkwijze rondom technisch lezen    

We maken bewuste keuzes rondom de gebruikte methode    

We hebben afspraken rondom voorlezen en stillezen    

We delen motiverende leesactivteiten    

We maken gebruik van effectieve werkwijzen voor zwakke lezers in alle 
jaargroepen 

   

Monitoring    

We hebben afspraken over het afnemen van toetsen    

We analyseren toetsgegevens op schoolniveau    

Toetsresultaten worden op eenduidige wijze vastgelegd    

Leesmotivatie    

De school heeft verschillende plekken met boeken of informatie over 
boeken 

   

We organiseren met de hele school regelmatig een motiverende 
leesactiviteit 

   

 


