
Overal tekst! Nieuwsbegrip basis en XL

1 Kerndoelen Voldoet aan de kerndoelen. Voldoet  aan de kerndoelen mits ook XL 
gebruikt wordt.

2 Aandacht voor 
evidence based 
leesstrategieën

Ja, zeven effectieve leesstrategieën. 
Deze zijn opgedeeld in kleinere eenheden, 
de ‘leesmanieren’. Vanaf groep 7 worden 
ze meer geclusterd.  

Vijf effectieve leesstrategieën.

3 Tekstsoorten Overal tekst! onderscheidt de volgende 
tekstsoorten: informatieve teksten, 
verhalende teksten, instructie-, mening- en 
reclameteksten.

Nieuwsbegrip basis bevat alleen 
informatieve nieuwsteksten. XL bevat ook 
de andere tekstsoorten.

4 Tekstvariatie De teksten kennen een grote variatie 
en komen uit een grote hoeveelheid 
bestaande bronnen uit de leefwereld van 
het kind.

Maakt in beide lessen in de week gebruik 
van bestaande teksten.

Bij Nieuwsbegrip basis komen de teksten 
uit Kidsweek Junior (alleen informatieve 
teksten).
 
XL voegt daar andere tekstsoorten aan toe.

Bewerkt de bestaande teksten voor gebruik.

5 Transfer: 
(leren) toepassen 
van vaardigheden 
bij het lezen van 
andere teksten

Elke 2e les is een transfer-les: de 
leesmanier van de week kan geoefend 
worden met elke tekst. De verwerking 
(vragen in het werkschrift) is toepasbaar 
op diverse teksten. 

Kinderen worden gestimuleerd zelf ook 
teksten te kiezen om mee te oefenen 
(zaakvakmethode, tijdschrifttekst, 
internettekst, …) 

Oefenen met vaste, bewerkte teksten.
De leesstrategieën zijn verwerkt in een 
stappenplan. Nieuwsbegrip gaat ervan uit 
dat leerlingen de strategieën in de loop 
van de tijd automatisch toepassen en de 
transfer maken naar teksten van andere 
vakken. 

6 Actuele teksten Ja, wekelijks wordt de leesmanier gelinkt 
aan een actuele tekst uit de Kidsweek 
Junior. De opdrachten uit het werkschrift 
kunnen daarbij gemaakt worden.  

Verder kunnen elke 2e les teksten 
naar keuze ingezet worden, bv. uit de 
actualiteit.

Ja, wekelijks in Nieuwsbegrip basis, 
daarbij worden teksten gebruikt uit 
Kidsweek Junior. 
Het Nieuwsbegrip-materiaal is bedoeld 
voor eenmalig gebruik.

Daarnaast is er elke week een videoclip 
van NOS Jeugdjournaal bij XL.

7 Instructie Bewezen effectief lesmodel: 
via expliciete instructie en begeleide 
inoefening naar zelfstandige verwerking 
en toepassing  

Via het stappenplan weten leerlingen waar 
zij op moeten letten voor, tijdens en na het 
lezen.

Vergelijking Overal tekst!  
en Nieuwsbegrip op 12 punten



8 Differentiatie Ondersteuning voor leeszwakke kinderen 
is direct beschikbaar (maatschriften, audio-
ondersteuning, ‘kale’ Brugboekteksten 
in extra grote letter, leesspellen, 
remedieerbladen).

Teksten en opdrachten zijn beschikbaar 
op verschillende niveaus. Verder geen 
ondersteunende materialen.

9 Toetsing Per jaar vijf bloktoetsen en één totaaltoets. Per jaar een begin- en eindtoets.

10 Aandacht voor 
woordenschat

Bij de teksten staan moeilijke woorden in 
de kantlijn. Achterin het boek worden ze 
uitgelegd. Daar is ook een stappenplan 
opgenomen voor als een kind het niet meer 
weet.

Daarnaast is er structureel aandacht voor 
de woordleerstrategie (leesmanier): ‘Vind 
de betekenis’.

Leerlingen kunnen m.b.v.  de ‘woordhulp’ 
in het stappenplan achter de betekenis 
van een woord komen. Daarnaast is er bij 
iedere tekst een woordenlijst met twee of 
drie relevante woorden. Bij Nieuwsbegrip 
XL. komen woordenschatoefeningen aan 
bod.

11 Computergebruik 
door kinderen.

Er zijn startpagina’s beschikbaar voor 
groep 5-8, met links naar internetteksten. 
Daarmee kan in de 2e les geoefend worden.

Bij Nieuwsbegrip XL: alle kinderen moeten 
wekelijks geruime tijd achter de computer 
om de doelen te halen en alle tekstsoorten 
tegen te komen.

12 Gebruiksgemak Alle materialen zijn direct inzetbaar. 

Er is sprake van een structurele leerlijn: de 
opbouw daarvan is zichtbaar binnen een 
leerjaar en over de verschillende leerjaren. 

Er is veel gemak voor de leerling: 
Basisboek als naslagwerk; herkenbare 
pictogrammen; woordenlijst; 
leesmanierenwijzer, schema voor de 
aanpak van een tekst; etc.

Iedere week moet  een compleet nieuw 
basisprogramma geprint worden en 
verdeeld over groepen. Het basismateriaal 
bestaat uit losse, geprinte vellen. 

Vergelijking Overal tekst!  
en Nieuwsbegrip op 15 punten


