
LOGISCH  LEREN  LEZEN, deel 1  Wat steeds weer te doen?   
       (met ingang van Les ...) 
 

  1.  Je eigen lesverslag (eigen tekst, tekeningen, knipsels...) maken en 
 in je ringmap voegen. (Les 1) 
  2.   Eén keer per dag het alfabet hardop opzeggen, terwijl je de letters 
 aanwijst.  (Les 1) 
  3. Eén keer per dag alle groene taalregels hardop herhalen. (Les 2) 
  4.   Bedenk of een woord een enkelvoud of een meervoud is, of geen van 
 beide. (Les 2)   
  5. Waar is links, waar is rechts (van iets) van mij uit gezien? (Les 3)  
  6. De pagina's van de verslagmap lesgewijs nummeren. (Les 3) 

  7. Eén keer per dag de namen van de cijfers hardop opnoemen, terwijl 
 je de cijfers aanwijst en de cijfers schrijven. (Les 4) 

  8. De cijfers van getallen/aantallen/nummers opnoemen, één voor één 
 van links naar rechts. (Les 5) 

  9. De letters van het alfabet (met ronde vormen) zelf met de hand 
 gaan schrijven. (Les 6) 

10. Oefenen met hardop de plaats van een letter aan te duiden:  
 vóór/links van  of  achter/na/rechts van een andere letter. (Les 7) 

11. Oefenen met woorden te spellen door de namen van de letters van 
 een woord één voor één van links naar rechts op te noemen. (Les 8) 

12. Oefenen met losse letters op enkel gevoel te herkennen en juist op 
 de 'grondlijn' te leggen. (Les 9) 

14.    Spel-spelletjes spelen. (Les 11) 

15.   Oefenen welke letters in woorden klinkers zijn, welke medeklinkers 
 zijn. (Les 13) 

16. Enkele klinkers in groepjes dicteren aan jezelf en anderen + het 
 resultaat beoordelen. (Les 15) 

17. Het schrijven van het vraagteken en uitroepteken oefenen. (Les 16) 

18. Oefenen met iets is horizontaal/verticaal, iets ligt/staat, ik leg/zet. 
 En voorbeeld(vraag)zinnen daarmee maken. (Les 16) 

19. Beoordelen of klinkerklanken in woorden 'lange' of 'korte' klanken 
 zijn. (Les 18) 

20. Lange woorden, dus met veel letters, en korte woorden bedenken, 
 laten opschrijven, en daarin de klinkers met korte (k) of lange klank 
 (l) aanduiden. (Les 20) 

21. Eén keer per dag het LLL klinkeroverzicht hardop en spellend lezen. 
 Meerletterklinkers dicteren aan jezelf en anderen. (Les 22) 

22. Altijd de schrijfwijze vragen van woorden die je nog niet kent. (Les 22) 

23. Praat Algemeen Nederlands in de klas. (Les 23) 

24. Via 'klinkereilandjes', woorddelen zien en laten horen. (Les 24) 


