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Speciaal voor kinderen met leesproblemen en dyslexie

Leesserie
Leesbalans

waarbij ik lekker kan

meelezen

Leuke
verhaaltjes

met de cd
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Verbetering van leestechniek, woordenschat en leesbegrip
• voor kinderen met leesproblemen en dyslexie (AVI M3 t/m E6)
• aandacht voor woordtypen en leesbegrip
• gericht op verrijking van de woordenschat
• verhoging van de leessnelheid door meelees-cd’s

Leesserie Leesbalans

De Leesserie Leesbalans kan ge-
bruikt worden door alle kinderen  
die leren lezen. Daarnaast is de  
serie met name geschikt voor kin-
deren met leesproblemen, dyslexie 
of een te kleine woordenschat 
(bijvoorbeeld allochtone kinderen). 
Op de eerste twee bladzijden wordt 
namelijk aandacht besteed aan las -
tige woordtypen en woordenschat, 
zodat kinderen met leesproblemen 
extra kunnen oefenen. 

Bij elk boekje hoort een werkblad 
met verwerkingsvragen, gericht 
op leesbegrip. De teksten zijn 
allemaal ingesproken op cd. Door 
al luisterend mee te lezen verho-
gen de kinderen hun leessnelheid, 
en ze krijgen ook weer plezier in 
lezen. 

De Leesserie Leesbalans sluit aan 
bij de methode Leesbalans, maar is 
ook los daarvan te gebruiken.

Materiaal
Set 1 (AVI M3 t/m AVI E4):
- 32 x 2 boekjes met werkbladen
- handleiding
- meelees-cd’s 
Set 2 (AVI M5 t/m AVI E6):
- 32 x 2 boekjes met werkbladen
- handleiding
- meelees-cd’s
map met verwerkingsbladen

‘Dunne boekjes en een enorme verscheidenheid 
aan verhaaltjes, dat maakt deze serie zo goed. 
En de meelees-cd’s zijn een perfecte aanvulling.’
Lara van Waal, Apeldoorn

AVI M3 t/m E6


