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Agenda

• Samenwerking tussen pabo en bibliotheek
• Training ‘Literaire gesprekken in groepen 7 en 

8 van het basisonderwijs’
• Waarde van literaire gesprekken
• Ontwikkeling van literaire competentie
• Vragen



Samenwerking met bibliotheek

Aiden Chambers: 
‘It’s your job as a teacher to take 

children where they can’t go on their 
own.’



Training literaire gesprekken

Doelen voor de cursisten
• Uitvoeren van literaire gesprekken
• Plezier beleven aan literaire gesprekken
• Zicht krijgen op literaire ontwikkeling van leerlingen
• Leerlingen enthousiast maken om boeken te lezen en 

leeservaringen met elkaar te bespreken
• Leerlingen leren om argumenten te gebruiken bij hun 

meningen
Eigen doel
• Inzicht krijgen op de ontwikkeling in het begeleiden 

van literaire gesprekken door leraren



Literaire Gesprekken

Gesprekken waarin lezers de gevoelens en de 
gedachten die tijdens en na het lezen van het 
boek bij hen opkomen met elkaar delen

Literair denken
Lezen vanuit een persoonlijke oriëntatie en deze 
persoonlijke leeservaringen inbrengen in het 
gesprek met als doel meer inzicht krijgen in de 
eigen literaire ervaringen



• Een gedachte-uitlokkend gesprek

• In samenspraak met elkaar nieuwe 
betekenissen ontdekken

• Meerdere interpretaties zijn mogelijk

• De lezer bepaalt zijn eigen betekenis

Kenmerken literaire gesprek



Opbouw onderwijsleertraject
Leerkrachtgestuurd Gedeelde sturing Leerlinggestuurd

Motivering
lievelingsboek

Boek 1
Kring afgewisseld
met kleine groeps-
gesprekken.

Boek 2
Kring afgewisseld
met kleine
groepsgesprekken
.

Boek 3
Kring afgewisseld 
met vaste
leesgroep.

Boek 4
Leesclubs, vaste
leesgroepen,
voortgangsbespre
king in de kring.  

Motivering 
lievelingsboek
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• Constructivistisch-interactionele manier van leren
• Iedereen leest hetzelfde boek of dezelfde tekst
• Het hele boek wordt gelezen
• Verplicht thuis fragmenten uit het boek lezen
• Post-its opmerkingen plakken bij fragmenten 

waar je met anderen over wilt praten
• Bespreken van de post-its-opmerkingen in de klas

Didactiek van literaire gesprekken



Envisionments(J.L) -Tekstwerelden(G.C)

Een samenhangend geheel van beelden, 
emoties, gedachten en vragen



Kenmerken van tekstwerelden

• idiosyncratisch
• dynamisch
• expansief
• dialogisch interpreterend



Vier vormen van betekenisgeving bij 
het bouwen van tekstwerelden

1. Buiten een tekstwereld zijn en in een 
tekstwereld instappen.

2. Binnen een tekstwereld zijn en door een 
tekstwereld heen bewegen.

3. Uit een tekstwereld stappen en overdenken 
wat je weet.

4. Uit een tekstwereld stappen en de ervaring 
objectiveren.



Cursusboek

• Uitwerking van 6 gesprekken over een boek
• Ontwikkeling in bouwen van tekstwerelden en 

interactie met elkaar
• Opbouw van ieder gesprek

- miniles (kring)
- groepsgesprekjes
- kringgesprek
- evaluatie en opdracht



Doel van zelf lezen en bespreken

• Leraar krijgt grondige kennis van de inhoud
• Begrijpt opmerkingen van leerlingen 
• kan proberen leerlingen met een open vraag 

een stapje verder te helpen



EvaluatieBrenda Versluijs
Groep 6 Sjaloomschool Ijselmonde

• Het plakken van post its werkt! 
• Het is snel, effectief, ontzettend praktisch 
• We gingen gerichter lezen en beter opletten 

met zo’n niet-dwingende leesopdracht. 
• We herkenden de leuke stukjes van elkaar en 

hadden lol in de gesprekken en pasten soms 
meningen of interpretaties aan. 

• Hopen dat het zo ook gaat bij de leerlingen van 
groep 6! 



Voorbeelden post–its 
Groep 8 aan de macht



Voorbereiding door de leraar

Leraren lezen eerst zelf het boek dat ze gaan 
bespreken 
Ze plakken post-its bij fragmenten waar ze met 
anderen over willen praten
Ze bespreken met elkaar hun opmerkingen



Miniles noteren van post-its-
opmerkingen

A Verbinding maken
In het vorige gesprek hebben we het 
erover gehad dat iedereen eigen beelden 
bij een boek heeft. 

B Directe instructie
Als ik een boek lees, wil ik daar graag 
met mijn vriend over praten. Soms moet 
ik lang zoeken naar een stukje waar ik 
het met hem over wil hebben. Heb ik iets 
op gevonden: Ik plak een post-it bij een 
stukje dat ik gek of ontroeren vind, of dat 
ik niet helemaal snap. Bijvoorbeeld…

C Engagement
Samen even uitproberen
Leraar leest voor en stopt bij een stukje 
waar zij/hij met anderen over zou willen 
praten.
‘Dit stukje vind ik heel zielig’. Wat zou ik 
nu moeten doen? 
Leerlingen bespreken in tweetallen wat ze 
op de post-it zouden kunnen schrijven.

D Gespreksopdracht
Kinderen gaan lezen en post-its plakken 
bij fragmenten waar ze met elkaar over 
willen praten.



Gesprekskaart 2 
Schrijven van een post-it-opmerking

Ik maak een opmerking over een stukje uit het boek waar ik graag met 
iemand over zou willen praten.  Ik schrijf kort op waarom ik dit een bijzonder 
stukje vind. Dat kan van alles zijn.

Bijvoorbeeld: Dit vind ik grappig  of naar of  saai, of spannend, 
of….
Wat gemeen, of lief, of aardig  van ….
Dit wil ik niet meemaken
Deze zin vind ik erg mooi
Dit snap ik niet
Hier heb ik een vraag bij

Alles waar jij aan denkt tijdens het lezen mag je op je post-it schrijven



Anna Woltz Alaska



Zicht krijgen op ontwikkeling
toepassen van meetinstrument

Niveaus
Dimensies 
literaire 
competentie

Niveau 1
Geen uiting

Niveau 2
Uiting zonder 
argumentatie

Niveau 3
Uiting met 
argumentatie
binnen boek

Niveau 4
Uiting met 
argumentatie
buiten boek

Beleving

Interpretatie

Beoordeling

Narratief 
begrip



Alaska is de geleidehond van Sven
Niveaus

Dimensies

Niveau 1
Geen uiting

Niveau 2
Uiting zonder 
argumentatie

Niveau 3
Uiting met 
argumentatie 
binnen het boek

Niveau 4
Uiting met 
argumentatie
buiten het 
boek

beleving

interpretatie

beoordeling

Narratief 
begrip



Het gaat er eigenlijk over dat je je 
niet moet schamen over jezelf

Niveau 1
Geen uiting

Niveau 2
Uiting zonder 
argumentatie

Uiting met 
argumentatie
binnen boek

Uiting met 
argumentatie
buiten boek

Beleving

Interpretatie

Beoordeling

Narratief 
Begrip



Het mooiste vind ik dat Sven Parker 
gaat helpen 

Niveau 1
Geen uiting

Niveau 2
Uiting zonder 
argumentatie

Uiting met 
argumentatie
binnen boek

Uiting met 
argumentatie
buiten boek

Beleving

Interpretatie

Beoordeling

Narratief 
begrip



Ik wist niet dat kinderen met epilepsie 
gewoon naar school kunnen gaan

Niveau 1
Geen uiting

Niveau2
Uiting zonde 
argumentatie

Uiting met 
argumentatie
binnen boek



Resultaten uit het onderzoek
Ontwikkeling in literaire competentie

• De leerlingen zijn gegroeid in het verwoorden van 
hun beargumenteerde belevingen, interpretaties en 
beoordelingen.

• Zowel jongens als meisjes maken een gelijkwaardige 
ontwikkeling door .

• Leerlingen zijn meer vragen gaan stellen en meer 
gevarieerde vragen, zoals inlevings- en 
verdiepingsvragen.

• Leerlingen kunnen in een eigen leesclub literaire 
gesprekken voeren. 

• Leerlingen zijn veranderd in hun leesgedrag



Verklaring voor de resultaten

• Lezen is een sociale activiteit
• Gezamenlijke voorkennis
• Betrokkenheid van ouders
• Normverandering in de klas

- leerlingen stellen hun eigen vragen
- ze weten dat er vragen zijn waarop 

meerdere antwoorden mogelijk zijn



Zijn er nog vragen?

Dank voor jullie aandacht

Maddy en Gertrud

Gertrudcornelissen@gmail.com


