
Voorbeeldles 1 herhaald lezen als preteaching 

 

Ralfi leescyclus 

 

Introductie 
► Vertel de leerlingen dat ze vandaag volgens de Ralfi-procedure een stuk van de 

leestekst gaan lezen.  

 
► Vraag de leerlingen wat het doel van de Ralfi-leesprocedure is (door herhaald 

lezen van de tekst gemakkelijker en vloeiender leren lezen). De leerlingen hebben 

in les 1 een woordweb rondom ‘vloeiend lezen’ gemaakt. Weten ze nog wat 

vloeiend lezen is? 

 
► Vraag de leerlingen of ze nog weten wat de verschillende stappen zijn van de 

Ralfi-leesprocedure. Help ze daarbij en zet de stappen kort op het bord. 

 

Oriëntatie 

 
► Vraag de leerlingen wat voor tekst zij denken dat dit is. Waar zien ze dit aan? 

Vraag de leerlingen waar ze dergelijke teksten tegen kunnen komen (bijvoorbeeld 

in de krant of op internet). 

 
► Waar denken de leerlingen dat de tekst over gaat? De leerlingen passen hier de 

leesstrategie voorspellen toe, die besproken is in de eerste les rond de 

leesstrategieën. Denk hierbij aan het gebruik van titel, plaatjes en tussenkoppen. 

 

Voorlezen  

 
► Lees de tekst Koning Winter klopt aan voor, de leerlingen lezen in stilte mee. 

 
► Ga interactie aan over de tekst: 

 Wat vinden de leerlingen van de tekst? 

 Stel gerichte vragen over de tekst om erachter te komen of de leerlingen de 

tekst begrepen hebben: 

 

Stillezen en moeilijke woorden 

  

► Laat de leerlingen de tekst in stilte lezen en moeilijke woorden markeren of 

onderstrepen.  

 

► Vertel de leerlingen dat je de moeilijke woorden nu niet gaat bespreken, maar dat 

ze aan bod komen in de les over begrijpend lezen 

 

Duolezen 

► Geef uitleg over hoe het duolezen in zijn werk gaat. Volg bij deze uitleg de 

volgende stappen: 

 Laat de leerlingen een voor een hardop voorlezen en laat de rest meelezen. 

Zorg ervoor dat alle leerlingen aan de beurt komen. 

 Geef zelf een voorbeeld van leesondersteuning: zeg direct het woord voor 

wanneer er geaarzeld wordt en verbeter direct foutief gelezen woorden.  

 Benadruk dat het er bij het geven van leesondersteuning om gaat dat je de 

ander helpt om zo goed mogelijk de tekst te lezen door woorden die de ander 

lastig vindt voor te lezen of te verbeteren.  

 


