Film Tutorlezen
Instructie

Inleiding
Tutorlezen is een effectieve werkvorm om de leestechniek te

2. Aanbeveling is om teksten te gebruiken, die aansluiten

oefenen in tweetallen. De lezers hebben beiden een ander AVI-

bij de interesse, het leesniveau en de leerdoelen van de

niveau en dat verschil is bekend bij het tweetal. De leerlingen

leerling. Volgens Smits en Braams (2006) kan de leerkracht

leren van elkaar in een-op-een-situatie. Door leerlingen

het beste hulp bieden bij de boekkeuze door erop toe te

uit groep 7 of 8 te koppelen aan leerlingen uit groep 3 of 4

zien dat de zwakke lezer een tekst op of iets boven het

krijgen de leerlingen uit groep 3 en 4 een stevige impuls in

hoogste instructieniveau (het hoogste AVI-niveau waarop

hun leesontwikkeling. De tutoren krijgen ter voorbereiding

het kind mét hulp kan lezen) uitkiest. Ambruster e.a. (2009)

een korte cursus. Er kan een dubbelslag geslagen worden als

benadrukken dat rekening gehouden moet worden met de

zwakke lezers uit de bovenbouw tutor zijn voor betere lezers

lengte van de tekst (50-200 woorden), zeker wanneer bij het

in de onderbouw. Door een boek te kiezen waar de leerlingen

tutorlezen met behulp van herhaald lezen gewerkt wordt

enthousiast over zijn, wordt de leesmotivatie gestimuleerd. De

aan het verbeteren van de vloeiendheid. Bespreek welke

werkwijze levert een succeservaring op voor zowel de tutor (ik
kan helpen en zie dat het lezen beter lukt) als de tutee (door te

aanbevelingen de cursisten graag overnemen.
3. Kennen de cursisten favoriete teksten voor tutorlezen

oefenen en samen te lezen lukt het lezen beter).

(bijvoorbeeld de serie samenleesboeken Delubas)? Wissel

De film geeft een praktijkvoorbeeld van het tutorlezen op een

titel en auteursnamen uit.

basisschool.

4. Bekijk de film en bespreek met de cursisten welke
opbrengsten zij zien voor interesse, leesniveau en leerdoelen

Wanneer gebruik je de film?
• Expertise, tijdens uitvoeringsfase - Zet de film in

van de leerlingen.

tijdens de cursus Open Boek voor leescoördinatoren,

Achtergrondinformatie

teamtrainingen, studiebijeenkomsten, de module Lees-

Meer informatie over de werkvorm Tutorlezen binnen de

consulent basis of de training Open Boek pabo.

bouwstenen van de Bibliotheek op school
• Collectie - Tools voor het samenstellen, bestellen en

Hoe zet je de film in bij een cursus?

onderhouden van de collectie:

Wanneer je de film laat zien tijdens een van bovenstaande

»» Handboek inrichting, collectie en beheer

cursussen, kun je daarbij onderstaande opdrachten gebruiken.

»» Toelichting collectie bestellen via Boekenopschool.nl
• Expertise - De werkvorm Tutorlezen kan een onderdeel zijn

1. Leg uit hoe de werkvorm Tutorlezen het beste kan worden

van een cursus.

ingezet.

• Lezen - Voorbeelden van activiteiten en instructiefilmpjes .

a. De leerlingen besteden aandacht aan het kiezen van het

• Lees- en mediaplan - Vastleggen van doelen voor de

boek, ze bladeren het boek door, bekijken de voorkant en

leesomgeving (vanuit de monitorresultaten) en het

bespreken waar zij denken dat het boek over gaat.

eventueel inzetten van de werkvorm Tutorlezen om een

b. De tutor leest het boek eerst zelf, de tutor leest daarna de
tekst van de dag hardop voor aan de tutee, zodat de tutee
weet waarover dit gedeelte gaat.
c. De leerlingen bespreken waar de tekst over gaat en hoe zij
de tekst verdelen.
d. De leerlingen lezen ieder hun gedeelte hardop voor.
e. De leestijd wordt afgerond met een leesspelletje (Welke
woorden zijn belangrijk, vind je? Was er een mooie zin?
Waren er woorden die beginnen met een b?).

doel te bereiken.

Bronnen
• Open Boek, handboek voorleesbevordering door Jos Walta,
2016, blz. 43 – 45
• Handleiding Tutorlezen, een stappenplan waarmee een
programma tutorlezen opgezet kan worden. Samenlezen
thuis is een apart hoofdstuk.
• www.delubas.nl/methodes-en-lesmateriaal/lezen/tutorlezen
• lessenvanlisa.nl/onewebmedia/Hulpkaart%20tutorlezen.pdf
• Tips om tutorlezen leuk te houden (Dyslexie Express)

