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Datum & tijd 
Het webinar vindt plaats op  
dinsdag 26 januari 2021  
van 19.30 uur tot 20.30 uur 
 

Kosten  
Deelnemen aan het webinar kost  
€ 50,00 p.p. 
 

Voor wie 

Leerkrachten, intern begeleiders, 
taal- en leesspecialisten 
 

Inhoud  
45 minuten kennismaking met  
Close Reading en 15 minuten 
vragen beantwoorden die via de 
chat zijn binnengekomen. 
 

Opgeven  

Opgeven kan door een e-mail te 
sturen naar:  
marion.van.der.steen@expertis.nl 
of door je aan te melden via:  
expertis.nl/themas/themapagina-
onderwijs-op-afstand/webinar-
close-reading/  

K E N N I S M A K I N G S W E B I N A R  
 

Close Reading in het 
basisonderwijs 

Heb je enthousiaste verhalen gehoord over  
Close Reading  en wil je er meer over weten?  
Dan is dit webinar een uitgelezen kans!  
 
Na het uitbrengen van het boek ‘Close Reading, werken aan dieper tekstbegrip  
in het basisonderwijs’ zijn veel scholen aan de slag gegaan met Close Reading in 
de klas. En met succes! Leerkrachten ontwerpen krachtige lessen bij rijke  
teksten en we zien actieve en betrokken leerlingen die met plezier leren van  
herhaald lezen, tekstgerichte vragen en verdiepende opdrachten. Vanwege een 
grote vraag naar praktische uitwerkingen, komen in januari drie praktijkboeken 
uit. Per bouw zijn 10 lessenseries (!) compleet uitgewerkt bij diverse  
tekstsoorten. www.uitgeverijpica.nl 
 

 
Maar wat is eigenlijk Close Reading? 
Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het essentieel dat  
leerlingen leren omgaan met (complexe) teksten, zowel voor schoolsucces als 
ook in de sociale omgeving. Close Reading is een evidence based aanpak voor 
het begrijpend luisteren en lezen in het basisonderwijs.  
Bij Close Reading staat de tekst centraal. Dit kan een prentenboek zijn, een  
informatieve tekst, een reclametekst, verhalende tekst of interview.  
Kenmerken van Close Reading zijn onder andere herhaald lezen, interactie over 
de tekst, variatie in tekstaanbod en het stellen van tekstgerichte vragen die  
leiden tot dieper tekstbegrip. Goed begrijpend luisteren of lezen is meer dan het  
toepassen van een strategie.  
 
Nieuwsgierig geworden en wil je zelf ook graag aan de slag met Close Reading?  
Meld je dan aan voor ons webinar op dinsdag 26 januari om 19.30 uur. Je maakt 
kennis met Close Reading en krijg zicht op hoe theorie en 
praktijk met elkaar worden verbonden binnen Close Rea-
ding.  
 
Door wie 
Het webinar zal worden verzorgd door Karin Versloot. 
Zij heeft 15 jaar ervaring voor de klas en is nu werkzaam als 
taal-/leesadviseurs bij Expertis. Ze helpt scholen bij het  
versterken van hun onderwijs rondom technisch- en  
begrijpend lezen, in combinatie met didactisch handelen.  
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