
Dit boekje gaat over wat je kunt 
doen in de bibliotheek.

Succes!

Naar de bibliotheek
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Katern IN 20, Naar de bibliotheek 
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar Instroom (IN). 

Taaltaken: 
- een verhaal lezen
- een verhaal lezen
- een schema invullen
- een folder lezen
- een formulier invullen
- een informatieve tekst lezen
- een mail schrijven
- een informatieve tekst lezen
- adres en route opschrijven
- een informatieve tekst lezen
- een verhaal navertellen
- een woordspel doen

Achterin het boekje staat een instructie voor de begeleider. 
Daarin staan aanwijzingen bij sommige opdrachten en uitleg over de opbouw van het 
boekje.

 = Kijk in de Instructie voor de begeleider achterin.

IN 20
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VOORUITKIJKEN 

Bespreek de afbeelding.      

In dit boekje kun je oefenen met:

 1 een verhaal lezen - Mijn eigen verhaal  p. 4

 2 een verhaal lezen - Romantiek in de bieb  p. 5

 3 een schema invullen - Wist je dat?   p. 6

 4 een folder lezen - De bieb: hoe werkt het?   p. 8

 5 een formulier invullen - Schrijf je gratis in!    p. 10

 6 een informatieve tekst lezen - Makkelijk lezen! p. 12

 7 een mail schrijven - Een cursus Klik & Tik   p. 14

 8 een informatieve tekst lezen - Vaders voor lezen  p. 16

 9 adres en route opschrijven - Hoe ga je erheen? p. 18

 10 een informatieve tekst lezen - Taalpunt in bibliotheek  p. 20

 11 een verhaal navertellen - Waar gaat het over?   p. 21

 12 een woordspel doen - Woorden maken  p. 22

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

-  Kom je weleens in de 
bibliotheek? 

-  Waar is de bibliotheek in 
jouw woonplaats?

-  Hoe ver is dat van je 
huis?

-  Kun je ernaartoe fietsen 
of lopen?
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UITVOEREN

1 Lezen: Mijn eigen verhaal 

-  ondertiteling van de tv?
-  e-mails?
-  folders?
-  rekeningen?
-  kranten?
-  tijdschriften?
-  boeken?

OPDRACHT 1
Lees je weleens? 
Wat lees je?
Wat wil je graag kunnen lezen?
Waarom is dat belangrijk voor jou?

Jij vertelt.
Je begeleider schrijft het op.
Lees dan samen je verhaal.
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2 Lezen: Romantiek in de bieb 

OPDRACHT 2A
Kijk naar de foto.
Kijk naar de titel van de tekst.
Waar denk je dat de tekst over gaat?

Romantiek in de bieb! 

Zaterdag verraste Johan zijn vriendin Ebony.
Ze kreeg een ontbijt in de bibliotheek! 
Daar zagen ze elkaar voor het eerst.
Precies 1 jaar geleden.
Johan wilde graag in de bieb zijn vriendin verrassen.
De bieb vond het ook een leuk idee van Johan.
Daarom kregen Johan en Ebony zelfs een boek cadeau.

OPDRACHT 2B
Luister naar de tekst. 
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf. 

OPDRACHT 2C
Bespreek samen de tekst
Vertel daarna de tekst kort na. 
-  Vertel eerst wat er 1 jaar geleden gebeurde.
-  Vertel dan over het plan van Johan.
-  Vertel tot slot of het plan is gelukt.
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3 Schrijven: Wist je dat? 

OPDRACHT 3A
Bekijk de afbeelding.
Waar gaan de ‘weetjes’ over?

WIST JE DAT?

WIST JE DAT?

...je in de bieb 
ook luisterboeken 
kunt lenen?

...je in de bieb 
ook een cursus 
kan doen?

WIST JE DAT?

WIST JE DAT?

...je in de bieb ook 
op internet kan?

...de bieb heel veel 
tijdschriften heeft? 
Je kunt ze in de 
leeszaal lezen, 
maar ook lenen.

WIST JE DAT?

WIST JE DAT?

WIST JE DAT?

...je thuis via 
internet boeken 
van de bieb kunt 
verlengen?

...je ook cd’s en 
dvd’s in de bieb 
kunt lenen?

WIST JE DAT?

WIST JE DAT?

...je vaak ook een 
kopje koffie kunt 
drinken in de 
bibliotheek?

...je boeken thuis 
kunt laten brengen, 
als je niet zelf naar 
de bibliotheek kunt 
komen?

Lees-
weetjes

OPDRACHT 3B 
In de bibliotheek kun je veel doen.
Praat erover met je begeleider.
Vul het schema in om alles te onthouden.
Schrijf losse woorden op.

Wat kun je in de bieb 
lenen?

Wat kun je in de bieb 
doen?

Wat kun je thuis doen?
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OPDRACHT 3C 
Lees het schema stil na voor jezelf. 
Kijk eerst zelf het schema na. 
Staat alles erin?
Bespreek het schema daarna samen.

OPDRACHT 3D
Bespreek samen:
Wat wil jij doen in de bibliotheek?
Wat lijkt je leuk? 
Wat lijkt je niet zo leuk?

mijn aantekeningen
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4 Lezen: De bieb: hoe werkt het? 

OPDRACHT 4A
Bekijk de folder van de bibliotheek.
Wat staat er in de folder? Wat denk je?
Praat er samen over.
Maak een lijst.

Ik verwacht informatie over:

-  

-  

-  

-  

-  

De
Bieb

Locaties
Centrum: Hoofdstraat 58
Vogelbuurt: Lijsterstraat 72
Bloemenwijk: Margrietlaan 15

Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 18.00 uur
koopavond: tot 21.00 uur (centrum)
zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
zondag: 12.00 - 16.00 uur (oktober - april)
Feestdagen: kijk op www.bieb.nl

Lid worden
Kom naar onze balie en schrijf u in.
Neem een identiteitsbewijs mee.
Tarieven
Jeugdpas gratis
Biebpas vanaf € 38,00 per jaar
Bieb proberen? gratis

Lenen en verlengen
Boeken:  3 weken (gratis of € 0,32)
DVD:  1 week (€ 1,00)
CD:  1 week (€ 0,60)
CD-rom:  1 week (€ 0,60)
Verlengen mogelijk op de site 
via ‘Mijn bibliotheek’.
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OPDRACHT 4B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor. 
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf.

OPDRACHT 4C 
Kijk naar de lijst en kijk naar de tekst.
Vergelijk de lijst met de tekst.
Kruis in de lijst aan wat je nu weet.
Wat weet je nog niet?
Praat daar samen over.
Misschien kun je de antwoorden op internet vinden.

OPDRACHT 4D
Bespreek samen:
Wil je lid worden van de bibliotheek?
Waarom wel of waarom niet?
Vind je de bibliotheek duur of niet duur?

mijn aantekeningen
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5 Schrijven: Schrijf je gratis in! 

OPDRACHT 5A 
Bekijk de afbeelding en lees de tekst. 
Geef antwoord op de vragen.

-  Hoe lang mag je gratis boeken lenen? 

 Zoek het woord ‘gratis’ op in de tekst. 
 Dan vind je het antwoord.

-  Moet je iets doen om weer te stoppen? 

 Naar welk woord ga je nu in de tekst zoeken?

http://www.bibliotheek.nl inschrijven

Schrijf je
snel in!

Echte verwennerij
daar horen
boeken bij!

Proeflidmaatschap
3 maanden gratis lenen

Proefabonnement stopt automatisch.
Kijk voor de actievoorwaarden op de website.

• Met een bibliotheekabonnement kun je onbeperkt wegdromen voor maar enkele euro’s per maand.
• Probeer het nu geheel vrijblijvend uit en neem een gratis proefabonnemnet voor 3 maanden.
• Het abonnement stopt na drie maanden automatisch.

Achternaam Voorletters

Geboortedatum

Email Telefoonnummer

Geslacht M V

Straatnaam Huisnr. Toev.

Postcode Plaats

Verstuur
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OPDRACHT 5B 
Vul het formulier in.

OPDRACHT 5C
Lees het formulier stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Bespreek daarna het formulier samen:
Is alles duidelijk voor de ander?
Bespreek samen belangrijke woorden.

mijn aantekeningen



IN 20 | Naar de bibliotheek

12

6 Lezen: Makkelijk lezen! 

OPDRACHT 6A 
Hieronder zie je een logo.
Dat logo staat op makkelijke boeken uit de bibliotheek.
Het staat op de zijkant van die boeken.
Heb je dit logo weleens gezien?

OPDRACHT 6B 
Hieronder zie je de voorkant van twee makkelijke boeken.
Bekijk de afbeeldingen.
Lees de titel.
Welke boek lijkt je het leukst? Waarom?

OPDRACHT 6C
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest twee teksten voor.
Lees stil mee.
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Emma of drie dagen in Parijs
 
Dit verhaal gaat over een jonge vrouw, Emma.
Emma wint de eerste prijs in een loterij.
Ze mag drie dagen naar Parijs.
Emma woont al een tijd samen met Bram.
Maar dan ontmoet ze Pieter.
Emma is helemaal in de war.
Wat moet ze doen?
Met Bram, met Pieter, met de reis naar Parijs?

Een nieuwe liefde voor dokter Hans

Dit verhaal gaat over Anna en dokter Hans.
Op een dag betrapt Anna haar man met een vrouw in bed.
Ze schrikt enorm en gaat snel met de auto weg.
Samen met haar zoontje.
Onderweg krijgt ze een ongeluk.
Haar zoontje raakt gewond.
In het ziekenhuis ontmoet ze een kinderarts, Hans.
Hans gaat binnenkort trouwen met Erica.

OPDRACHT 6D
Je hebt bij 6B alleen de titel gelezen.
Je hebt verteld welk boek je het leukst lijkt.
Nu weet je wat meer over de boeken.
Wat vind je nu? 
Zou je één van deze boeken zelf willen lezen?
Waarom wel of niet? 
Wat vind je interessant aan het boek?

Wil je ze allebei niet lezen? 
Waarover zou jij dan graag willen lezen?
Bespreek het met je begeleider.

OPDRACHT 6E
Je hebt gelezen over Emma en Anna.
Hoe gaan de verhalen verder? Wat denk je?
Wat gaat er gebeuren?
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7 Schrijven: Een cursus Klik & Tik

OPDRACHT 7A 
Bekijk de afbeelding.

http://www.biebzaandam.nl cursus

Steeds meer moet via het internet.
Kunt u dat zelf?
In de bieb is een cursus: Klik & Tik.
U kunt twee dingen leren: 
e-mailen of informatie zoeken op internet.
De cursus is op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur.
De cursus is gratis.
Wilt u zich aanmelden?
Bel 075-765432 of mail naar dorien@biebzaandam.nl 

Bieb
Zaandam inloggen | lid worden

Home  |  Nieuws  |  Collectie  |  Openingstijden  |  Contact

OPDRACHT 7B
Schrijf een mail.
Geef je op voor de cursus. 
Schrijf in de mail:
-  op welke dag je wilt
 Zet dat meteen onder Beste Dorien.
-  en aan het eind je naam, adres en telefoonnummer
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.
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Van:

Aan:

Onderwerp:

Verzenden

       

  dorien@biebzaandam.nl

   cursus Klik&Tik

 Beste Dorien,

 

 

 

 

 Met vriendelijke groet,

 

 

OPDRACHT 7C 
Lees je mail stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Is je mail duidelijk voor de ander?
Bespreek daarna samen je mail.

mijn aantekeningen
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8 Lezen: Vaders voor lezen 

OPDRACHT 8A  
Bekijk de afbeelding.
Lees de titel.
Geef antwoord op de vragen.
1  Wat betekent de poster, denk je? Waarvoor is de poster?
2  Zijn er vaders die je kent? Wie herken je?
Bespreek het met je begeleider. 

V A D E R S V O O R L E Z E N . N L

Het  VADERS VOOR LEZEN ELFTAL

Wij gaan voª lezen, jij ook?

Leo BLOKHUIS

Bram VAN DER VLUGT

Ronald GIPHART

Bastiaan RAGAS

Ruben NICOLAI

Job COHEN

Beau VAN ERVEN DORENS

Eric CORTON

Thomas BERGE

Jef∂ey SPALBURG

Dennis VAN DER GEEST
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Ik lees mijn 
kinderen graag 
voor. Vooral met 
rare stemmetjes.

Als mijn zoontje uit 
school komt, ben ik 
vaak nog thuis. 
Dan kruipen we op 
de bank met een 
boek. Ik vind dat 
net zo fijn als hij.

Mijn vader las me 
vroeger ook voor. 
Elke dag voor ik 
ging slapen. Dat 
zijn mooie 
herinneringen.

Mijn kleinkinderen 
vragen altijd of ik 
ga voorlezen. 
Ik doe het graag 
en vind het 
belangrijk. 
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OPDRACHT 8B
Zoek in de tekst van Job Cohen.
Bespreek de vragen.
1 Aan wie leest Job Cohen voor?
2 Vindt hij voorlezen leuk?
Hoe weet je dat? Wijs de zin aan.
3 Job Cohen vindt voorlezen belangrijk.
Waarom vindt hij dat belangrijk, denk je? 

OPDRACHT 8C 
Lees nog een tekst van iemand anders van het elftal.
Wat zijn je eigen ervaringen met voorlezen?
Denk aan vroeger en nu.
Bespreek het met je begeleider.

OPDRACHT 8D 
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf. 
Bespreek samen woorden die je moeilijk vindt.

mijn aantekeningen
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9 Schrijven: Hoe ga je erheen? 

OPDRACHT 9A
Bespreek samen de vragen.
1  Waar is bij jou in de buurt een bibliotheek?
2  Hoe kun je daar komen?
 -  Hoe moet je met de auto of fiets rijden?
 -  Welke bus of tram moet je nemen? 
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OPDRACHT 9B 
Schrijf nu het adres en de route op.
Vul het briefje hieronder in. 

OPDRACHT 9C
Lees je briefje stil na voor jezelf.
Staat alles er goed in?
Kijk samen op de kaart of op internet of het klopt. 
Bespreek daarna samen je briefje.

Adres bibliotheek:

Route:

mijn aantekeningen
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10 Lezen: Taalpunt in bibliotheek 

OPDRACHT 10A 
Bekijk de afbeelding.
Lees de titel van de tekst.
Waar is het Taalhuis?

Taalvrijwilliger worden? Of beter leren lezen en schrijven?
www.taalvoorhetleven.nl | 0800 023 44 44

Taalhuis

www.taalvoorhetleven.nl | 0800 023 44 44

Beter leren lezen en schrijven?

Taalvrijwilliger worden?

Kom bij ons langs!

http://www.taalhuis.nl taalhuis

TAALHUIS IN
BIBLIOTHEEK DEN HAAG
VOOR WIE?
Wil je beter leren lezen en schrijven?
Wil je beter spreken of luisteren?
Kom naar het Taalhuis!
Wij kijken samen naar wat je wilt leren.
Wij helpen je zoeken naar een cursus, 
taalgroep of taalcoach.
Bij jou in de buurt.

WAAR?
Het Taalhuis is op de tweede verdieping 
van de Centrale Bibliotheek. 
Het Taalhuis is geopend op:

Dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
Donderdagavond van 18.30 tot 20.30 uur

CONTACT
Voor verdere informatie kun je 
mailen naar Marije de Groot: 
marije.degroot@taalhuisdenhaag.nl.

Kijk ook op de site van Lezen en 
schrijven voor meer over Taal voor 
het Leven:
http://www.taalvoorhetleven.nl

OPDRACHT 10B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

OPDRACHT 10C 
Overal in het land zijn Taalhuizen.
Wat kan een Taalhuis voor je doen?
Kijk in de tekst en bespreek het samen.
Zoek samen op internet een Taalhuis bij jou in de buurt.
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11 Spreken: Waar gaat het over? 

OPDRACHT 11A  
In boeken lezen we verhalen.
In films zien we en horen we verhalen.
Praat samen over verhalen in boeken en films.
Van wat voor films of boeken houden jullie?
Spannende, grappige, verdrietige of romantische?

OPDRACHT 11B
Welk mooi boek of welke mooie film 
herinner je je nog goed? 
Kies een mooi boek of een mooie film.
Vertel wat er in het boek of in de film 
gebeurde.
Denk eerst even na hoe je dat gaat 
vertellen.
Vertel ook waarom je het zo mooi vond.

-  Waar gaat het boek of de film over?
- Wie zijn de belangrijkste personen?
-  Waar begint het verhaal?
-  Wat gebeurt er daarna?
-  Wat is het einde?
-  Waarom vond je het mooi?

OPDRACHT 11C
Vertel over de film of het boek
-  Houd het kort.
-  Dwaal niet af.
Tip: vertel het nog een keer en neem het op met je mobiele telefoon.

OPDRACHT 11D
Bespreek samen jouw verhaal.
Kon de ander goed begrijpen waar de film of het boek over gaat?
Tip: luister nog een keer naar jezelf op je mobiele telefoon.
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12 Woorden: Woorden maken 

OPDRACHT 12
Maak van een lang woord zo veel mogelijk woorden.

Bijvoorbeeld:
computercursus
computer
cursus 
ter
mus enz.

biebmedewerker  leesonderwijs  leesvaardigheid

  

  

  

  

mijn aantekeningen
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TERUGKIJKEN 

Kijk terug naar het begin van het boekje.
Blader nog eens door het boekje. 

Bespreek samen: 
-  Waar ben je trots op?
-  Wat wilde je leren? Heb je dat geleerd?
-  Van welke opdrachten heb je het meest geleerd?
-  Welke opdrachten vond je makkelijk en welke moeilijk?
-  Wat wil je nog oefenen?
-  Welke nieuwe woorden vind je belangrijk?
 Vul de woordenlijst in je Taalmap aan.

Verder oefenen en lezen

Wil je meer oefenen? 
Bespreek met je begeleider:
-  Welke oefeningen je nog kunt doen.
-  Welke boekjes je kunt lezen.
 

mijn aantekeningen
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INSTRUCTIE BEGELEIDER

WERKEN MET SUCCES!

KIEZEN VAN EEN BOEKJE  
Kies eerst met de deelnemer in welk boekje hij gaat 
werken. Gebruik daarbij de Taalwaaier van het niveau van 
de deelnemer. In de Taalwaaier ziet de deelnemer welke 
thema’s er allemaal zijn en welke taken in een boekje ge-
oefend kunnen worden.  

KIEZEN VAN OPDRACHTEN 
De keuzevrijheid voor de deelnemer is groot. Hij kan er 
bijvoorbeeld voor kiezen alleen de schrijfopdrachten te 
doen, of juist alleen de leesopdrachten, de eenvoudigere 
opdrachten of de wat moeilijkere enz. Bespreek welke op-
drachten hij/zij wel wil doen en welke niet. De deelnemer 
kan uiteraard ook het hele boekje doorwerken.

DE TAALHULP
Omdat elke deelnemer eigen schrijfproblemen en een 
eigen woordenschat heeft, staan er in de boekjes geen 
oefeningen rond bijvoorbeeld spelling, grammatica of 
woordenschat. In de Taalhulp vindt u een hele reeks 
Taalkaarten rond allerlei schrijfproblemen met uitleg en 
oefensuggesties. Hieruit kunt u samen met de deelnemer 
de Taalkaart kiezen waar de deelnemer op dat moment 
het meeste baat bij heeft. Deze Taalkaart kan de deelne-
mer vervolgens opnemen in zijn Taalmap. (We gaan ervan 
uit dat de deelnemer een eigen map heeft waarin hij of zij 
eigen lesmaterialen bewaart).
Naast deze Taalkaarten vindt u in de Taalhulp nog veel 
meer: aanwijzingen wat u kunt doen als een deelnemer 
een kleine woordenschat heeft, uitleg, voorbeelden en 
concrete suggesties om te oefenen met de schrijfproble-
men van de deelnemer. Ook vindt u uitgewerkte voorbeel-
den hoe u feedback kunt geven op een schrijftekst van 
een deelnemer.

AANPAK OPDRACHTEN 

ALGEMEEN 
Als u werkt met het boekje doet u allerlei verschillende 
activiteiten, zoals: 
-  voorbereiding van leesteksten en schrijfopdrachten
-  bespreken van de schrijfproducten
-  werken met Taalkaarten en oefensuggesties uit de 
 Taalhulp
-  verwerkingsopdrachten aansluitend bij de opdrachten 

uit een boekje, bijvoorbeeld met een tekst uit het dage-
lijks leven of het werk van een deelnemer.

Hoe lang een deelnemer met een opdracht bezig is, kan 
erg variëren. Een paar voorbeelden: soms is een opdracht 
eenvoudig, maar wel relevant en gaat het uitvoeren vlot; 
soms is iemand lang bezig met een opdracht omdat hij 
een tekst helemaal perfect wil maken; soms geeft een 
leestekst heel veel aanleiding om verder te praten of te 
oefenen; soms geeft een schrijfproduct zoveel aanleiding 
tot feedback en verder oefenen dat dit veel tijd kost. 
Stimuleer deelnemers ook om van thuis of werk teksten of 
formulieren mee te nemen, of adressen van voor hen be-
langrijke websites. Dit kan het toepassen van het geleerde 
in hun thuis- of werksituatie bevorderen en is ook vaak 
heel leuk om te doen. In dit boekje kunt u bijvoorbeeld 
denken aan het meenemen van een folder over de biblio-
theek of leesboeken. Ga samen naar de bieb, bespreek 
tips van boeken die de deelnemer kan lezen of kan voor-
lezen en bekijk samen de site http://www.voordeelmetje-
biebpas.nl.  
Stimuleer deelnemers om (aansluitend bij Succes!) ook 
digitaal te schrijven. Laat ze bijvoorbeeld regelmatig een 
sms of whatsapp-bericht sturen naar groepsgenoten of 
naar u. U kunt ook denken aan facebook of twitter. 

ICOON 
Een aantal opdrachten is voorzien van een icoon . Dit 
betekent dat bij deze opdrachten aanwijzingen voor de 
begeleider te vinden zijn.  

MIJN AANTEKENINGEN
Onderaan sommige pagina’s ziet u ‘Mijn aantekeningen’.  
Laat de deelnemer dit blokje actief gebruiken om moei-
lijke woorden of zinnen, de betekenis van woorden of 
zinnen op te schrijven etc. 

VOORUITKIJKEN
Het vooruitkijken is om de voorkennis te activeren en de 
deelnemer te motiveren voor de taken in het boekje en te 
bespreken of hij alle taken gaat doen of een keuze maakt. 
Het boekje begint met een foto en een paar vragen bij die 
foto. Die zijn bedoeld om aan de praat te raken over de si-
tuatie uit het boekje en als oriëntatie op de inhoud. U kunt 
natuurlijk altijd zelf andere vragen bedenken en daarover 
praten. 

AANWIJZINGEN PER OPDRACHT 

VOORUITKIJKEN
Deze opdracht nodigt de deelnemer uit om over eigen 
ervaringen te vertellen. Als de deelnemer opdracht 1 gaat 
maken, kunt u hier het gesprek beperkt houden.

IN 20 | Naar de bibliotheek
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(Voor opdracht 1 en 2 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 3B
De bibliotheek heeft veel meer te bieden, dan alleen boe-
ken. De bibliotheek is een plek voor ontmoeting, ontwik-
keling, kennis en cultuur. Onderzoek vooraf op de site wat 
de betreffende bibliotheek te bieden heeft. Denk aan:
-  lenen van boeken, maar ook tijdschriften, luisterboeken, 

cd’s, dvd’s, e-books enz.
-  activiteiten voor mensen die moeite hebben met lezen 

en schrijven
-  voordeelmetjebiebpas.nl
-  leeszaal en werkplekken met internet
-  lezingen, workshops en cursussen
-  Boek aan Huis enz.

Ingevuld schema:

Wat kun je in de 
bieb lenen?

Wat kun je in de 
bieb doen?

Wat kun je thuis 
doen?

luisterboeken een cursus

tijdschriften op internet laten brengen

cd’s en dvd’s leeszaal

koffie drinken 

(Voor opdracht 4 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 5B
Kijk vooraf op internet bij de betreffende bibliotheek of er 
een actie is voor een proefabonnement van 3 maanden. 
Zo ja, laat de deelnemer eventueel het formulier (ook) 
digitaal invullen.

OPDRACHT 6A
Zorg eventueel voor een paar voorbeelden van makkelijk 
lezen-boeken. In het startpakket van Taal voor het Leven 
zijn een paar exemplaren opgenomen. Het is goed moge-
lijk dat sommige boekjes nog te moeilijk zijn. Probeer de 
deelnemer dan niet te ontmoedigen. Sluit daarom nu aan 
met boekjes die hij/zij wel kan lezen.

OPDRACHT 7A
Onderzoek eventueel het actuele aanbod in de betreffen-
de bibliotheek en gebruik die inschrijfprocedure, als een 
deelnemer zich daadwerkelijk wil opgeven.

OPDRACHT 8A
Op het affiche staat de uitspraak: ‘Wij gaan voor lezen, 
jij ook?’ Voor anderstaligen kan dit een moeilijke zin zijn. 
Licht deze dan toe.
De bibliotheek en andere instellingen (Voorleesexpress, 
Stichting Lezen, Boekstart, Nationale Voorleesdagen enz.) 
geven veel informatie over voorlezen. Zoek naar actu-
ele informatie op het internet, als een deelnemer graag 
(meer) wil gaan voorlezen. 

OPDRACHT 9A
Kijk zelf van tevoren waar de dichtstbijzijnde bibliotheek 
is en hoe je daar kunt komen. Zoek, als dat mogelijk is, sa-

men met de deelnemer het adres en de route op internet. 
Gebruik bijvoorbeeld Google maps of www.9292.nl om de 
route op te zoeken. U kunt als de bibliotheek in de stad is 
er ook een stadsplattegrond bij gebruiken. 

(Voor opdracht 10 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 11A
Deze opdracht focust op het gestructureerd navertellen 
van een verhaal. Ook praat u met de deelnemer over zijn 
of haar smaak en uw eigen smaak. U kunt een deelnemer 
helpen door eerst zelf de inhoud van een boek kort en 
goed geordend na te vertellen. Volg daarbij de aanwijzin-
gen in de ballon, dat is prettig voor de deelnemer. Besteed 
in de nabespreking eerst aandacht aan de inhoud van het 
verhaal (was dat duidelijk) en daarna zo nodig aan de 
verwoording van het vertelde.

(Voor opdracht 12 zijn er geen aanwijzingen.)

ALGEMENE OPBOUW VAN ELK BOEKJE 

OPDRACHT 1
De eerste tekst is altijd een eigen verhaal.
In de Instroom-boekjes wordt dit eigen verhaal (nadat het 
verteld is door de deelnemer) opgeschreven door de be-
geleider. Dit zelf opschrijven is dan nog te moeilijk. In de 
boekjes voor 1F en 2F wordt de tekst zelf geschreven. 
Om de fantasie op gang te brengen staan er bij de op-
dracht in een denkballon een paar hulpvragen. De op-
dracht kan hiermee voorbereid worden door samen over 
het onderwerp en de vragen te praten. 

OPDRACHT 2
De tweede leestekst is een luchtige start van het thema: 
dat kan een tekst op een internetforum zijn, een nieuws-
berichtje of een verhaal dat past bij het thema. 
Daarbij staat een lichte verwerkingsopdracht. Het tekstje 
kan voor het plezier gelezen worden en is ook bedoeld 
om de nieuwsgierigheid naar de rest van het boekje te 
prikkelen. 

VANAF OPDRACHT 2
Vanaf dit punt tot en met opdracht 10 is er een afwisseling 
van lezen en schrijven. 

LEESOPDRACHTEN
In de leesopdrachten worden verschillende leesstrategieën 
geoefend, variërend van zoekend lezen tot intensief lezen 
van een hele tekst. Wat er geoefend wordt, hangt onder 
meer af van de tekst en het niveau van de deelnemer. Volg 
de instructie bij de opdrachten; dan komen de verschillen-
de leesstrategieën vanzelf aan bod.

SCHRIJFOPDRACHTEN
De schrijfopdrachten borduren soms voort op de inhoud 
die vooraf is gegaan, maar kunnen ook gedaan worden 
zonder die voorafgaande opdrachten. De deelnemer 
schrijft eigen teksten. Bespreek vooraf samen wat hij wil 



IN 20 | Naar de bibliotheek

26

schrijven. Naast de opdracht staan bij sommige opdrach-
ten in een denkballon een paar sturende vragen. Gebruik 
die en andere om het denkproces op gang te brengen. 
Bespreek als de tekst klaar is samen het resultaat. Daar-
voor geldt de volgende algemene leidraad:
1. Begin altijd met een compliment.
2. Vraag aan de deelnemer hoe hij het vond gaan, wat 

goed ging, waar hij over twijfelt of wat hij lastig vond.
3. Kies (samen met de deelnemer) maximaal één element 

of fout uit de tekst om aan te gaan werken. In de Taal-
hulp kunt u zien hoe u dat kunt doen.

4. Kies zo nodig een bijpassende Taalkaart uit de Taalhulp.
Laat zaken terugkomen die ook al bij eerdere opdrachten 
opvielen; laat het besprokene weer toepassen in een vol-
gende opdracht. Doe dit meteen op dat moment of een 
volgende keer. Bereid in dit laatste geval de feedback die 
u wilt geven met behulp van de Taalhulp thuis voor. 

OPDRACHT 4
Dit is een leestekst die dicht bij de belevingswereld van 
de deelnemer staat. Hij begint met een oriënterende 
opdracht. Dit gebeurt o.a. door een focus op titel en tus-
senkopjes, maar ook door een eenvoudige zoekopdracht, 
het volledig uitschrijven van de titel etc. In de opdrachten 
daarna worden verschillende leesstrategieën geoefend, 
variërend van zoekend lezen tot intensief lezen, leidend 
tot detailbegrip.  
Laat de deelnemer de tekst zelf stil lezen en ondersteun 
hem alleen bij het uitvoeren van de serie opdrachten. 

OPDRACHT 10
Bij deze opdracht leest de deelnemer een vrijwel volledig 
authentieke tekst, zoals hij die in het echt kan tegenko-
men. De tekst is dus in de meeste gevallen boven het 
niveau van de deelnemer.
De opdracht erbij is gericht op het zoeken van informatie, 
het vlot inschatten om wat voor soort tekst het gaat etc. 
en niet op detailbegrip.
Volg de opdracht en laat de deelnemer de tekst dus niet 
intensief lezen.

OPDRACHT 11
Dit is een spreekopdracht, waarbij geoefend wordt met 
meer formele en cognitief veeleisende spreektaken. De 
deelnemer oefent bijvoorbeeld met een gesprek met een 
leidinggevende, deelname aan een discussie, een mening 
geven (op basis van feiten), nuanceringen aanbrengen in 
een verhaal of een mening, een kort voorbereid verhaal 
vertellen, iets uitleggen of instructie geven, een verslag 
uitbrengen, een discussie voeren, iemand overtuigen etc.
Suggesties voor richtvragen, om het denkproces op gang 
te helpen, staan in een denkballon bij de opdracht.

OPDRACHT 12
De laatste opdracht is een woordspel of puzzel. 

TERUGKIJKEN
Het is belangrijk om stil te staan bij wat een deelnemer 
heeft geleerd, waar hij/zij trots op is. Leg deelnemers aan 
het eind van elke opdracht regelmatig de vraag voor: Hoe 

heb je deze opdracht aangepakt? Hoe heb je antwoorden 
gevonden? Benoem tijdens het terugkijken, als het boekje 
klaar is, de goede dingen die ze hier noemen opnieuw. 
Bespreek ook wat nu goed gaat en niet meer geoefend 
hoeft te worden en wat nog wel. 
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Ken je iemand die ook 
beter wil leren lezen en 
schrijven? 
bel: 0800 - 023 44 44

Ken je iemand die 
taalvrijwilliger wil 
worden of wil je zelf 
taalvrijwilliger worden?
bel: 0800 - 023 44 44

Met de themaboekjes van Succes! 
leren volwassenen beter lezen en 
schrijven. Ook kunnen zij aan hun 
spreekvaardigheid werken. 
Met Succes! vergroten mensen hun 
wereld, zodat zij meer mogelijkheden 
hebben en meer kansen kunnen 
pakken. Succes! is uitgewerkt in 
drie niveaus. De methode bestaat 
uit een groot aantal boekjes rond 
situaties in het dagelijks leven of 
werk. De boekjes zijn per niveau los 
te gebruiken. Succes! is uitgebreid 
getest in de praktijk door docenten en 
taalvrijwilligers. 


