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LUISTERLEZEN 2 (GROEP 4)
HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT

LuisterLezen van Lezen Oké!

Lezen Oké! heeft als belangrijkste doel: leesbevordering in de breedste zin van het woord. Kinderen plezier laten beleven 

aan het lezen van boeken, waarbij tegelijkertijd de leesvaardigheid geoefend en ontwikkeld wordt. 

LuisterLezen is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 8 jaar die bezig zijn met (voortgezet) technisch lezen. De tas 

is gevuld met 2 boeken met cd’s. Daarnaast zit er een radio/cd-speler en twee JBL kinderkoptelefoons (waarvan een met 

een splitser) in de tas.

Inhoud van LuisterLezen 2

• Handleiding LuisterLezen

• Radio/cd-speler (Marquant)

•  2 JBL kinderkoptelefoons waarvan een snoer met splitser (zodat 2 leerlingen tegelijk naar hetzelfde boek kunnen 

luisteren)

• Boek: Markies Kattenpies (Carry Slee)

• Cd’s bij boek: Markies Kattenpies    LET OP IN DE PILOT ZIJN DIT DE ORIGINELE CD’S

• Boek: Koen Kampioen; een echte nummer 10 (Fred Diks)

• Cd’s bij boek: Koen Kampioen: een echte nummer 10   LET OP IN DE PILOT ZIJN DIT DE ORIGINELE CD’S

Handleiding

Richt een hoekje in het lokaal in waar de radio/cd-speler wordt geplaatst. Sluit de koptelefoon(s) aan.

Laat de leerlingen met het luisterboek meelezen hiervoor zijn diverse varianten, zie hieronder.

Meelezen met luisterboek:

Je kunt het gehele boek luisteren maar je kan ook:

• Gehele boek luisterend lezen

• Eerste hoofdstuk of enkele hoofdstukken laten luisteren en dan zefl verder lezen.

• ‘Om en om’-lezen: dus een hoofdstuik luisteren, dan zelf een hoofdstuk lezen en zo door.

Zorg dat de leerlingen zorgvuldig met de materialen omgaan. Controleer na afloop of de kinderen conform de gemaakte 

afspraken de materialen hebben opgeborgen.

Suggesties

• De materialen kunnen vooraf in de groep besproken worden. 

• De titels kunnen worden geïntroduceerd.

• Inventariseer vooraf de leerlingen die een digitaal boeken willen ‘lezen’ .

E-mail algemeen: ridderkerk@lezenoke.nl
E-mail Boekenpret: boekenpret@lezenoke.nl
E-mail website: online@lezenoke.nlWWW.LEZENOKE.NL
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Uitleenperiode

Volgens schema van de site: www.lezenoke.nl (klik op ‘uitleen’)

Bezorgen en ophalen

Volgens schema van de site: www.lezenoke.nl (klik op ‘uitleen’)

Checklist en materialen kapot of kwijt

Vul de bijgeleverde checklist in en bevestig deze aan de tas. Hierop kunt u aangeven welke materialen kapot of kwijt 

zijn. De kosten van boeken/spullen kunnen bij u in rekening gebracht worden. Hierover wordt vooraf contact met u 

opgenomen.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken via e-mail: ridderkerk@lezenoke.nl.

Veel plezier met LuisterLezen!
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