
  

Leren lezen is nog nooit zo leuk geweest



  

● Wat is Kijk en Lees?
● Wat maakt Kijk en Lees geschikt voor beginnende 

lezers?
● Hoe maken wij een strippagina?

Inhoud presentatie



  

Wat is Kijk en Lees?

● Stripboeken op leesniveau voor kinderen om zélf te lezen
● Gemaakt voor beginnende lezers in groep 3, 4 en 5
● Harde kaft - 32 pagina's - € 9,95 per deel



  

● Kik voor lezers vanaf 6 jaar (groep 3)
● Bekend van het populaire Maan Roos Vis van Zwijsen
● Samen met Joep bekroond met Stripschappenning voor Beste 

Jeugdalbum 

Wat is Kijk en Lees?



  

● Joep voor lezers vanaf 7 jaar (groep 4)
● Bekend van de Roetsj van Zwijsen en Stoer! van Z-Press
● Samen met Kik bekroond met Stripschappenning voor Beste 

Jeugdalbum

Wat is Kijk en Lees?



  

● Geheim agent G. Ruwel voor lezers vanaf 8 jaar (groep 5)
● Bekend uit Dolfje Weerwolfje tijdschrift

Wat is Kijk en Lees?



  

Wat maakt Kijk en Lees 
geschikt voor beginnende lezers?



  

Wat maakt Kijk en Lees 
geschikt voor beginnende lezers?

● Toegankelijke tekeningen
● Toegankelijke lettering



  

         

      traditionele lettering                             onderkast lettering



  

Wat maakt Kijk en Lees 
geschikt voor beginnende lezers?

● Toegankelijke tekeningen
● Toegankelijke lettering
● Korte en krachtige verhaaltjes
● Leuk om te lezen: luchtig en met humor
● Lezer gemotiveerd om door te lezen: Door de 

combinatie van tekst en beeld kan de lezer het 
verhaal snel begrijpen, zelfs als de lezer minder 
goed kan lezen. 

● Teksten op leesniveau (AVI)



  Strip op AVI Start



  

Teksten op leesniveau (AVI)

● Systeem van CITO 
● Standaard voor leesonderwijs in Nederland en 

België
● Kijk en Lees heeft boeken voor alle niveaus van 

groep 3, 4 en 5, leerjaar 1, 2 en 3 in België
● Kijk en Lees boeken zijn gecertificeerd door CITO



  

Teksten op leesniveau (AVI)
Groep 3

 AVI Start            AVI M3                 AVI E3
begin groep 3             midden groep 3                  eind groep 3



  

   AVI E3                AVI M4                 AVI E4
 eind groep 3                 midden groep 4                   eind groep 4 
begin groep 4

               

Teksten op leesniveau (AVI)
Groep 4



  

Teksten op leesniveau (AVI)
Groep 5

   AVI E4                AVI M5                 AVI E5
 eind groep 4                 midden groep 5                   eind groep 5 
begin groep 5



  

Teksten op leesniveau (AVI)

   Voorbeeld van tekst op AVI Start



  

Teksten op leesniveau (AVI)

    Voorbeeld van tekst op AVI E4



  

Teksten op leesniveau (AVI)

    Voorbeeld van tekst op AVI E5



  

Hoe maken wij een strippagina?



  

Hoe maken wij een strippagina?

● Verzinnen
● Associatief
● Al tekenend



  

Hoe maken wij een strippagina?

● Verzinnen
● Tekst op AVI leesniveau krijgen

● Schrijven
● Controleren
● Herschrijven...



  

Hoe maken wij een strippagina?

● Verzinnen
● Tekst op AVI leesniveau
● Schetsen



  

                  



  

Hoe maken wij een strippagina?

● Verzinnen
● Tekst op AVI leesniveau
● Schetsen
● Overtrekken



  

                  



  

Hoe maken wij een strippagina?

● Verzinnen
● Tekst op AVI leesniveau
● Schetsen
● Overtrekken
● Inkten



  



  

Hoe maken wij een strippagina?

● Verzinnen
● Tekst op AVI leesniveau
● Schetsen
● Overtrekken
● Inkten
● Kleuren



  

      


