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Appendix 1.1 Example direct instruction lesson: Teacher guide

les 5 De krant: voor elk wat wils

doel
De leerlingen weten dat kranten uit verschillende rubrieken bestaan. Ze kunnen op basis van
krantekoppen en -foto's voorspellen in welke rubriek een artikel hoort. De leerlingen bedenken
vragen voor het lezen van een tekst.

inhoud
Het oriënteren op een tekst houdt in dat de lezer voor het lezen van een tekst de titel en eventuele
kopjes leest, de plaatjes bij de tekst bekijkt en de indeling van de tekst en op basis van deze
globale oriëntatie bedenkt waar de tekst over zal gaan. Het oriënteren op een tekst is handig voor
voorspellend lezen en kan helpen bij het selecteren van teksten of bij het bepalen op welke
manier de tekst gelezen moet worden.
Bij een krant kan ook de indeling in rubrieken bij de oriëntatie worden gebruikt.

materiaal
de tekst op pagina 123
schrift met werkbladen voor de leerlingen

Terugblik
De leerkracht vraagt aan de leerlingen

- wat is in de vorige les aan de orde geweest?
+ kranten
+ oriënteren op een tekst met behulp van een samenvatting
+ voor het lezen vragen bedenken waarop je een antwoord verwacht

- hoe kun je je oriënteren op een tekst?
+ kijken naar de plaatjes, de titel lezen, de eerste alinea lezen

- welke vragen kun je bij het oriënteren aan jezelf stellen?
+ Wat zie ik al? en Waar zal de tekst over gaan?

De leerkracht schrijft het woord oriënteren op het bord en daaronder de vragen

* wat zie ik al?
* waar zal de tekst over gaan?
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Presentatie

De leerkracht vertelt dat deze les ook over de krant gaat en dat de leerlingen oefenen met het
rubriceren van artikelen in de krant op basis van een oriëntatie op de kopjes en foto's bij een
artikel en met het bedenken van vragen voor het lezen op basis van een kopje.

De leerkracht vertelt de leerlingen dat de artikelen in de krant zijn onderverdeeld op basis van de
inhoud van de artikelen en vraagt:

- welke rubrieken van artikelen staan er in de krant?

De leerkracht formuleert de genoemde rubrieken in de gangbare termen en vult ze zo nodig aan
tot de volgende rubrieken:

* buitenlands nieuws
* binnenlands nieuws
* plaatselijk nieuws
* sportnieuws
* ingezonden brieven
* radio- en televisienieuws

De leerkracht vertelt dat het niet nodig is om een artikel helemaal te lezen voordat je bij welke
rubriek het artikel hoort en vraagt de leerlingen:

- hoe kun je snel zien bij welke rubriek een artikel hoort?
+ kopjes, foto's, de pagina waarop het artikel staat

- welke vragen kun je jezelf bij de oriëntatie stellen?
+ 'Wat zie ik al?' en 'Waar zal de tekst over gaan?'

Begeleide inoefening

De leerkracht schrijft een titel van een artikel op het bord en vraagt de leerlingen:

voorbeeld titel: Bosbranden teisteren Indonesië.

- bij welke rubriek hoort het artikel volgens jou?
+ buitenlands nieuws

- waarom denk je dat?

- wat kun je doen om te controleren of je antwoord klopt?
+ in de krant opzoeken of het artikel inderdaad bij de rubriek buitenlands

nieuws staat
De leerkracht geeft de leerlingen de opdracht om de kopjes en foto's in het schrift te rubriceren
(opdracht 1). Als de leerlingen klaar zijn bespreekt de leerkracht de antwoorden direct met de
leerlingen aan de hand van de vragen:

- bij welke rubriek hoort het artikel volgens jou?
- waarom denk je dat?
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Individuele verwerking

De leerkracht vertelt dat het kopje 'Boek. Jezelf vermommen heeft zo z'n voordelen' hoort bij een
boekbespreking van het boek 'Peppino'.

De leerkracht legt uit dat in een boekbespreking allerlei informatie staat over het boek. Op basis
van die informatie kun je als lezer besluiten of je het boek wilt lezen. De leerkracht vraagt:

- wat zouden jullie graag willen weten van een boek voordat je het gaat kopen of
lenen in de bibliotheek?

De leerkracht geeft de leerlingen de opdracht om bladzijde 123 voor te pakken en voordat ze
gaan lezen bij opdracht 2 de vragen 'Wat zie ik al?' en 'Waar zal het over gaan?' te beantwoorden
en ten minste 3 vragen te bedenken, waarop ze een antwoorden verwachten te vinden in de tekst.

De leerkracht geeft de leerlingen de opdracht om vervolgens de tekst voor zichzelf te lezen en de
zelfbedachte vragen te beantwoorden (opdracht 3).

De leerkracht geeft direct aan dat de leerlingen die klaar zijn met opdracht 2 en 3 opdracht 4
moeten maken. Bij deze opdracht bedenken de leerlingen zelf titels van artikelen bij de
verschillende rubrieken.

Terugkoppeling

De leerkracht bespreekt de volgende vragen met de leerlingen:

- stond er in de boekbespreking wat je had gedacht?
- wat wel en wat niet?
- welke vragen had je bedacht?
- stond het antwoord in de tekst?
- wie heeft opdracht 4 gemaakt? noem eens een zelfbedachte kop.

wie weet bij welke rubriek deze kop hoort?

De leerkracht vat de inhoud van de les kort samen:

In deze les hebben jullie geoefend met het oriënteren op een tekst. Wanneer je een krant
leest, wil je vaak niet alles lezen. Dan is het handig dat je naar de titel en de foto's kijkt
om te bepalen waar het artikel over zal gaan en of je het wilt lezen. Als onderdeel van de
oriëntatie kun je zelf vragen bedenken. Door de vragen tijdens of na het lezen te
beantwoorden, controleer je of je de tekst goed begrepen hebt.
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Appendix 1.2 Example direct instruction lesson: Workbook pupils

Werkblad les 5 De krant: voor elk wat wils

Opdracht 1

Als je in een krant kopjes of foto's ziet weet je vaak al bij welke rubriek ze horen. Bedenk bij de kopjes en
foto's op de volgende bladzijde bij welke rubriek ze horen, schrijf het nummer bij het kopje of de foto
achter de juiste rubriek.

- Buitenlands nieuws

- Binnenlands nieuws

- Plaatselijk nieuws

- Sportnieuws

- Ingezonden brieven

- Radio- en televisienieuws

- Advertenties

- Boekbesprekingen

Opdracht 2

Het kopje Boek. Jezelf vermommen heeft zo z'n voordelen. hoort bij een boekbespreking van het boek
Peppino.

a) Beantwoord voor het lezen de vragen 'Wat zie ik al?' en 'Waar zal de tekst over gaan?'.

- Wat zie ik al?

- Waar zal de tekst over gaan?
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b) In een boekbespreking staat allerlei informatie over een boek. Bedenk bij de boekbespreking
Boek. Jezelf vermommen heeft zo z'n voordelen op bladzijde 123 welke informatie waarschijnlijk
gegeven wordt en bedenk tenminste drie vragen waarop je in de tekst een antwoord verwacht te
krijgen.

- Welke informatie over het boek verwacht je in de boekbespreking?

- Bedenk drie vragen waarop je een antwoord verwacht te krijgen.

1.

2.

3.

Opdracht 3

Lees de tekst Boek. Jezelf vermommen heeft zo z'n voordelen op bladzijde 123 en beantwoord de vragen
die je zelf bij opdracht 2 hebt bedacht.

- antwoord op vraag 1

- antwoord op vraag 2

- antwoord op vraag 3
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Opdracht 4

Bedenk een kop bij de verschillende rubrieken uit de krant.

a) Kop bij buitenlands nieuws

b) Kop bij binnenlands nieuws

c) Kop bij plaatselijk nieuws

d) Kop bij sportnieuws

e) Kop bij ingezonden brieven



156

Appendix 2.1 Example cognitive apprenticeship lesson: Teacher guide

les 5 De krant: voor elk wat wils

doel
De leerlingen weten dat kranten uit verschillende rubrieken bestaan. Ze kunnen op basis van
krantekoppen en -foto's voorspellen in welke rubriek een artikel hoort. De leerlingen bedenken
vragen voor het lezen van een tekst.

inhoud
Het oriënteren op een tekst houdt in dat de lezer voor het lezen van een tekst de titel en eventuele
kopjes leest, de plaatjes bij de tekst bekijkt en de indeling van de tekst en op basis van deze
globale oriëntatie bedenkt waar de tekst over zal gaan. Het oriënteren op een tekst is handig voor
voorspellend lezen en kan helpen bij het selecteren van teksten of bij het bepalen op welke
manier de tekst gelezen moet worden.
Bij een krant kan ook de indeling in rubrieken bij de oriëntatie worden gebruikt.

materiaal
de tekst op pagina 123
schrift met werkbladen voor de leerlingen

Introductie op de les

De leerkracht haalt het probleem op dat in de vorige les aan de orde kwam:

- Stel, je hebt geen tijd of geen zin om de hele krant te lezen en je wilt alleen een
paar artikelen over voetbal lezen, hoe kun je dan snel bepalen welk artikelen je
wel gaat lezen?
+ kijken naar kopjes, plaatjes en in een deel van de krant (rubriek)

De leerkracht vertelt dat de krant uit verschillende delen bestaat, uit verschillende soorten
artikelen en vraagt:

- Uit welke rubrieken bestaat een krant?
+ buitenlands nieuws
+ binnenlands nieuws
+ plaatselijk nieuws

 + sportnieuws
+ ingezonden brieven
+ radio- en televisienieuws

- Wat voor artikelen verwacht je bij de verschillende rubrieken?
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De leerkracht stelt de leerlingen voor het probleem:

- Stel, je moet een artikel uit een krant bespreken over een derde wereld-land, in
welke rubriek vind je een geschikt artikel?

- Stel, je wilt iets weten over de politiek in Nederland, in welke rubriek vind je
dan een geschikt artikel?

Kern van de les
De leerkracht geeft een leerling de opdracht om te vertellen hoe hij/zij zich orienteert op de tekst
'Jezelf vermommen heeft zo z'n voordelen'. De leerkacht vraagt leerlingen op het modelgedrag te
reageren.

De leerkracht verdeelt de klas in groepjes van 4 leerlingen en wijst per groepje een leerling aan
die de leider van het groepje is. Vervolgens bespreekt de leerkracht de opdrachten uit het
werkschrift.

De leerkracht vertelt dat de leerlingen bij opdracht 1 in hun groepje moeten bespreken welke
koppen en plaatjes bij welke rubrieken horen en waarom. Alle leerlingen noteren de antwoorden
bij de opdrachten:

- Welk kopje/plaatje bij welke rubriek?
- Waarom (wat zie je)?

De leerkracht vertelt dat de leerlingen bij opdracht 2 in dezelfde groepjes vragen bedenken waar
ze een antwoord op verwachten in de boekbespreking met de titel 'Jezelf vermommen heeft zo
z'n voordelen' en dat ze daarna de tekst individueel lezen en na het lezen bij opdracht 3 de
antwoorden op de bedachte vragen opschrijven en in de groepjes bespreken.

De leerkracht geeft aan dat de leerlingen die eerder klaar zijn opdracht 4 kunnen lezen en maken.
Bij deze opdracht bedenken de leerlingen zelf titel bij gegeven rubrieken.

afsluiting van de les

De leerkracht bespreekt met de leerlingen:

- Hoe verliep het oriënteren op de koppen en de plaatjes en het indelen in
rubrieken?

- Welke titel of plaatje was moeilijk om in te delen? Waar hebben jullie die
ingedeeld en waarom? Denkt iemand daar anders over?

- Waar ging de boekbespreking over?
- Welke vragen hadden jullie bedacht voor de boekbespreking?
- Welke vragen zijn niet beantwoord?
- Hoe zou je daar wel een antwoord op kunnen krijgen?

- Welke titels hebben jullie bij opdracht 4 bedacht?

- Hoe kun je je oriënteren op een tekst?
- Waarom is het handig om je te oriënteren op een tekst?
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Appendix 2.2 Example cognitive apprenticeship lesson: Workbook pupils

Werkblad les 5 De krant: voor elk wat wils

Opdracht 1

Bespreek in je groepje bij welke rubriek de koppen en plaatjes op de volgende bladzijde horen. Schrijf de
nummers achter de rubrieken. Bespreek ook met elkaar waarom de kop of het plaatje bij die rubriek
hoort.

- buitenlands nieuws
- binnenlands nieuws
- plaatselijk nieuws
- sportnieuws
- ingezonden brieven
- radio- en televisienieuws
- advertenties
- boekbesprekingen

Opdracht 2

Je gaat zo een boekbespreking lezen met de titel Jezelf vermommen heeft zo z'n voordelen. Bedenk in je
groepje tenminste 4 vragen waar jullie een antwoord op verwachten in de boekbespreking.

Vragen bij Jezelf vermommen heeft zo z'n voordelen

1.

2.

3.

4.
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Opdracht 3

Lees de tekst Jezelf vermommen heeft zo z'n voordelen en bespreek in je groepje de antwoorden op de
vragen en schrijf deze op.

A. Schrijf de antwoorden op de zelfbedachte vragen op.

Antwoord vraag 1.

Antwoord vraag 2.

Antwoord vraag 3.

Antwoord vraag 4.

B. Hebben jullie ook een vraag bedacht hebben waarop de tekst geen antwoord geeft? Schrijf op
hoe je alsnog een antwoord op deze vraag zou kunnen vinden.

Opdracht 4

Bedenk een kop bij de verschillende rubrieken uit de krant.

A. kop bij buitenlands nieuws

B. kop bij binnenlands nieuws

C. kop bij plaatselijk nieuws

D. kop bij sportnieuws

E. kop bij ingezonden brieven
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Appendix 3. Auxiliary card

Vragen bij het lezen

Voor het lezen: oriënteren

O Wat zie ik al?
- titel
- plaatjes
- kopjes

O Waar zal de tekst over gaan?

Tijdens het lezen

O Waar gaat het over?

O Klopt mijn voorspelling?

O Hoe zal het verder gaan?

O Ik begrijp het niet. Wat nu?
- moeilijk woord afleiden
- zoeken naar het belangrijkste

in het stukje
- moeilijk stukje nog een keer
lezen

Na het lezen

O Waar ging de tekst over?
O Hoe heb ik het lezen aangepakt?

Tekststructuren

O oorzaak-gevolg
* wat gebeurt er?
* hoe komt dat?

O middel-doel
* wat wordt er gedaan?
* met welk doel/waarvoor?

O tijdsopeenvolging
eerst-dit-dan-dat

O vraag-antwoord

O voorbeeld

O vergelijking
dit-tegenover-dat

Tekstsoorten

O verhalende tekst
 zo-ging-het

O informatieve tekst
 nu-weet-ik-het

O instructieve tekst
 zo-moet-het

O betogende tekst



Appendix 4. Experts

Round 1, 1997
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Prof.dr. J. Slavenburg

Prof.dr. L. Verschaffel

Prof.dr. J.D.H.M. Vermunt

Dr. J. Berenst

Prof.dr. C.A.J. Aarnoutse

Prof.dr. P.R.J. Simons

Dr. S. Veenman

Round 2, 1998

Prof.dr. J. Lowyck

Dr. J.L. van der Linden

Prof.dr. J. Slavenburg

Prof.dr. L. Verschaffel

Dr. H. Biemans

Dr. J. Berenst

Prof.dr. C.A.J. Aarnoutse

Prof.dr. P.R.J. Simons

Dr. S. Veenman



Appendix 5.1 Observational instruments: Time-spending

Naam leerkracht:

Naam school:

Titel van de les:
Aanvang van de les:

Einde van de les:
bijzonderheden:

activiteiten
1. voorbereidend gesprek
2. instructie
3. modelleren door leerkracht
4. modelleren door leerling
5. hardop lezen
6. stil lezen
7. uitleg opdrachten
8. maken van opdrachten
9. nabespreken
10. overgang lesfasen
11. algemene procedures
12. onduidelijk

inhoud
1. inhoud voorgaande les
2. inhoud van de tekst in het

algemeen
3. teksstructuren
4. soorten teksten
5. metacognitieve vaardigheden

A oriënteren op de tekst
B voorspellen waar de

tekst over zal gaan
C procesbewaken
D herstellen
E evalueren
F reflecteren

6. bruikbaarheid geleerde
7. onduidelijk

setting
1. klassikaal
2. individueel
3. in groepjes/tweetallen
4. een aantal individueel en een

aantal in groepjes

betrokkenheid leerkracht
1. bij de hele groep
2. bij een groepje of tweetal

leerlingen
3. bij individuele leerlingen
4. bij andere jaargroep
5. niet betrokken

wie is aan het woord
1. alleen de leerkracht
2. interactie tussen leerkracht en

leerlingen
3. interactie tussen leerlingen

onderling
4. niemand
5. een leerling

betrokkenheid leerlingen
1. aantal leerlingen dat betrokken

is bij de les
2. aantal leerlingen dat niet

betrokken is
3. aantal leerlingen dat wacht op

de leerkracht
4. aantal leerlingen dat werkt aan

andere taken
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tijd activiteit inhoud setting betrok. lk woord betrok. lln

1 2 3 4

2 min.

4 min.

6 min.

8 min.

10 min.

12 min.

14 min.

16 min.

18 min.

20 min.

22 min.

24 min.

26 min.

28 min.

30 min.

32 min.

34 min.

36 min.

38 min.

40 min.

42 min.

44 min.

46 min.

48 min.

50 min.

52 min.

54 min.

56 min.

58 min.

60 min.
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Appendix 5.2 Observational instruments: Quality of instruction

Naam leerkracht:

Naam school:

Titel van de les:

Introductie
nee ja

1. de leerkracht geeft zelf expliciet een terugblik op de stof 1 2 3 4 5
uit eerdere lessen of laat leerlingen de stof uit voorgaande
lessen verwoorden

2. de leerkracht geeft nauwkeurig aan wat het doel en de 1 2 3 4 5
inhoud van de les is en komt hier zonodig in de loop
van de les op terug

3. de leerkracht haalt relevante voorkennis op bij leerlingen 1 2 3 4 5
omtrent de inhoud van de tekst én omtrent de vaardigheden,
tekststructuren of tekstsoorten die in de les aan de orde komen

4. de leerkracht introduceert expliciet de inhoud van de tekst 1 2 3 4 5
door middel van een gesprek met de leerlingen over het
onderwerp van de tekst

5. de leerkracht geeft de leerlingen de opdracht om zelf 1 2 3 4 5
tekststructuren en tekstsoorten te benoemen of ondersteunende
vragen te bedenken, die hij vervolgens klassikaal bespreekt

6. de leerkracht laat de leerlingen zelf vaardigheden, 1 2 3 4 5
tekststructuren en tekstsoorten ontdekken aan de hand van
concrete voorbeelden en problemen

7. de leerkracht geeft de leerlingen opdracht zelf voorbeelden 1 2 3 4 5
te bedenken van vaardigheden, tekstsoorten en tekststructuren,
bespreekt deze voorbeelden en geeft aan hoe ze de leerstof
illustreren

Kern van de les

8. de leerkracht legt de nieuwe stof duidelijk uit en 1 2 3 4 5
gebruikt daarbij concrete voorbeelden

9. de leerkracht structureert de uitleg van nieuwe stof 1 2 3 4 5
door gebruik te maken van hulpmiddelen
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10. de leerkracht verwoordt de inzet van een vaardigheid 1 2 3 4 5
bij het lezen hardop en geeft duidelijk aan in welke
fase van het leesproces hij de vaardigheid inzet, met
welk doel en met welk resultaat

11. de leerkracht geeft één of meer leerlingen de opdracht 1 2 3 4 5
om hun inzet van vaardigheden klassikaal onder woorden
te brengen en geeft gerichte feedback over de kwaliteit
van de inzet

12. de leerkracht vat de leerstof aan het einde van de 1 2 3 4 5
presentatie samen en geeft de relatie met de opdrachten aan

13. de leerkracht controleert expliciet of de leerlingen de 1 2 3 4 5
lesstof begrijpen

14. de leerkracht geeft oefenopdrachten, die de leerlingen 1 2 3 4 5
onder zijn begeleiding maken en bespreekt de opdracht
onmiddellijk na

15. de leerkracht wijst de leerlingen op het gebruik van de 1 2 3 4 5
procedurele steun en hoe ze die kunnen gebruiken bij het
werken aan de opdrachten

16. de leerkracht legt opdrachten zodanig uit dat de 1 2 3 4 5
leerlingen geen verdere procedurele informatie over
de opdracht nodig hebben

17. de leerkracht houdt alle leerlingen tijdens het 1 2 3 4 5
zelfstandig werken aan opdrachten in de gaten en
geeft op eigen initiatief hulp

De afsluiting

18. de leerkracht bespreekt de opdrachten klassikaal 1 2 3 4 5
met de leerlingen, vraagt leerlingen hoe ze aan
antwoorden zijn gekomen en geeft hierop duidelijke
feedback

19. de leerkracht structureert de nabespreking van de 1 2 3 4 5
opdrachten door de antwoorden van de leerlingen in 
een bordschema te zetten

20. de leerkracht geeft een korte samenvatting van de 1 2 3 4 5
belangrijkste inhouden van de les (vaardigheden,
tekststructuren en tekstsoorten)
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21. de leerkracht bespreekt met de leerlingen de bruik- 1 2 3 4 5
baarheid van de nieuwe stof, door zelf voorbeelden
te geven en leerlingen voorbeelden  te laten bedenken

Algemeen

22. de leerkracht stelt de leerlingen tijdens de 1 2 3 4 5
hele les veel open vragen en geeft leerlingen ook
voldoende gelegenheid om die te beantwoorden

23. de leerkracht geeft tijdens de hele les gerichte 1 2 3 4 5
feedback op antwoorden (goed of fout) en bespreekt
ook waarom dat zo is

24. de leerkracht geeft de leerlingen expliciet de 1 2 3 4 5
opdracht om met elkaar te discussiëren over de
antwoorden bij opdrachten of vragen, waarbij hij
zelf meer op de achtergrond begeleidt

25. de leerkracht geeft extra opdrachten aan snelle 1 2 3 4 5
leerlingen, die aansluiten bij de inhoud van de les

26. de leerkracht corrigeert direct storend gedrag en 1 2 3 4 5
spreekt de juiste leerlingen aan op hun gedrag

27. de leerkracht toont persoonlijke enthousiasme 1 2 3 4 5

28. de leerkracht toont warme betrokkenheid bij de 1 2 3 4 5
 leerlingen (vriendelijk, begripvol)
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Appendix 6.1 Questionnaire for pupils: Metacognitive skills

De vragen op de volgende bladzijden gaan over het begrijpend lezen van teksten en over wat jij van
begrijpend lezen vindt. Bij elke vraag maak je het rondje zwart voor het antwoord dat het beste bij jou
past.

Voorbeeld

Voordat ik 's avonds naar bed ga, poets ik mijn tanden O ja O soms O nee

Als je, voordat je naar bed gaat, altijd of bijna altijd eerst je tanden poetst, dan maak je het rondje bij
ja zwart. Als je dat wel eens doet, maar niet altijd, dan maak je het rondje bij soms zwart. En als je het
eigenlijk nooit doet, dan maak je het rondje bij nee zwart.

Als je al een rondje zwart hebt gemaakt en je vindt een ander antwoord toch beter, dan zet je een
kruisje door het rondje dat je al zwart had gemaakt en maak je het rondje voor het goede antwoord
zwart. Dus zo:

O ja O soms O nee

Je moet steeds bij elke vraag één antwoord kiezen. Je moet alle vragen beantwoorden.
Succes!

Voordat ik begin met lezen...
1. bekijk ik de plaatjes en de titel van de tekst O ja O soms O nee
2. probeer ik alvast te weten te komen waar de tekst

over gaat O ja O soms O nee
3. denk ik het liefst nergens anders aan en begin meteen O ja O soms O nee
4. voorspel ik waar de tekst over zal gaan O ja O soms O nee
5. kijk ik eerst de hele tekst even vluchtig door O ja O soms O nee

Als ik aan het lezen ben...
6. bedenk ik tussendoor of ik de tekst nog snap O ja O soms O nee
7. probeer ik te weten te komen wat belangrijk is O ja O soms O nee
8. bedenk ik welke stukken ik extra goed moet lezen O ja O soms O nee
9. bedenk ik tussendoor hoe de tekst verder zal gaan O ja O soms O nee

Als ik tijdens het lezen merk dat ik een stukje tekst of een woord niet begrijp...

10. ga ik na of er woorden in de tekst staan
die ik niet ken O ja O soms O nee

11. kijk ik of moeilijke woorden ergens anders
in de tekst worden uitgelegd O ja O soms O nee

12. lees ik de moeilijke gedeelten nog een keer O ja O soms O nee
13. lees ik gewoon door O ja O soms O nee

Als ik klaar ben met lezen...
14. bedenk ik of ik de tekst goed begrepen heb O ja O soms O nee
15. bedenk ik wat ik te weten ben gekomen O ja O soms O nee
16. bedenk ik of ik de tekst goed heb aangepakt O ja O soms O nee
17. probeer ik aan mezelf te vertellen waar

de tekst over ging O ja O soms O nee
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Appendix 6.2 Questionnaire for pupils: Attitude

Mijn mening over lezen
1. Ik vind lezen leuk O ja O soms O nee
2. Ik lees thuis veel O ja O soms O nee
3. Ik vind de lessen begrijpend lezen saai O ja O soms O nee
4. Ik leer veel in de lessen begrijpend lezen O ja O soms O nee
5. Ik vind de teksten uit de lessen begrijpend

lezen leuk O ja O soms O nee
6. Ik vind de opdrachten in de lessen begrijpend

lezen moeilijk O ja O soms O nee
7. Ik maak de opdrachten bij de lessen begrijpend

lezen goed O ja O soms O nee
8. Ik wil wel vaker les in begrijpend lezen O ja O soms O nee
9. Ik maak de opdrachten bij de teksten met tegenzin O ja O soms O nee
10. Ik vind de lessen begrijpend lezen leuk O ja O soms O nee
11. Ik ben goed in begrijpend lezen O ja O soms O nee
12. De les begrijpend lezen is snel voorbij O ja O soms O nee
13. Ik weet na het lezen goed waar de tekst

over ging O ja O soms O nee
14. Ik vind de lessen begrijpend lezen gemakkelijk O ja O soms O nee
15. Ik vind het belangrijk dat ik teksten die ik

lees begrijp O ja O soms O nee
16. Aan het eind van de les begrijpend lezen begrijp

ik alle opdrachten O ja O soms O nee
17. Wat ik leer bij begrijpend lezen, pas ik toe

als ik bij andere vakken een tekst moet lezen O ja O soms O nee
18. In de lessen begrijpend lezen leer ik hoe ik

moeilijke teksten moet aanpakken, zodat ik ze begrijp O ja O soms O nee
19. Ik vind het leuk om met klasgenoten aan

opdrachten te werken O ja O soms O nee
20. Ik werk graag alleen aan opdrachten O ja O soms O nee
21. Ik vind dat ik veel van mijn klasgenootjes

kan leren O ja O soms O nee
22. Ik heb het liefst dat de meester/juf bij opdrachten

precies vertelt wat ik moet doen O ja O soms O nee
23. Ik vind het leuk om met de klas over teksten

te praten O ja O soms O nee
24. Ik vind het leuk om met mijn klasgenootjes

opdrachten te bespreken O ja O soms O nee
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Appendix 6.3 Questionnaire for pupils: Metacognitive knowledge

De volgende vragen gaan over wat je het beste kunt doen als je een tekst leest tijdens een les
begrijpend lezen. Lees de vraag goed en maak het rondje voor het antwoord dat jij het beste vindt
zwart.

voorbeeld

Wat kun je het beste doen als je fiets een lekke band heeft?
O de fiets weggooien
O de band plakken

Als je denkt dat je je fiets het beste kunt weggooien als je een lekke band hebt, maak je het eerste
rondje zwart. Als je denkt dat je het beste de band kunt plakken, maak je het tweede rondje zwart.

1. Wat kun je het beste doen voordat je gaat lezen?
O je afvragen waar de tekst over zal gaan
O de laatste zin lezen, zodat je weet hoe de tekst afloopt

2. Wat kun je het beste doen voordat je gaat lezen?
O nadenken over de titel
O tellen hoeveel alinea's je moet lezen

3. Wat kun je tijdens het lezen het beste doen?
O de laatste zin lezen zodat je weet hoe het afloopt
O het belangrijkste uit de tekst halen

4. Wat kun je tijdens het lezen het beste doen?
O de tekst snel lezen
O je afvragen of je de tekst begrijpt

5. Wat kun je het beste doen om na het lezen te controleren of je de tekst begrijpt?
O in eigen woorden zeggen wat je hebt gelezen
O tellen hoeveel woorden je niet begrijpt

6. Wat kun je het beste doen om na het lezen te controleren of je de tekst begrijpt?
O proberen het belangrijkste uit de tekst te halen
O de titel nog eens lezen

7. Wat kun je het beste doen als je een zin niet begrijpt?
O de laatste zin van de tekst lezen
O de zin in eigen woorden zeggen

8. Wat kun je het beste doen als je een stukje tekst niet begrijpt?
O verder lezen
O een stukje van de tekst opnieuw lezen
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Appendix 7. Correlation between measurements

Table Correlations between tests pre-test

Compr. Speed IQ Skills Knowl Vocab. Attitud
Reading compr. -
Reading speed -
Intelligence .37** -
Metacog. Skills -.09 -.12 -
Metacog knowl. .33** .30** .16** -
Vocabulary .57** .34** -.09 .34** -
Attitude .18** -.02 .37** .28** .17** -

** correlation significant at the 0.01 level (2-tailed)

Table Correlations between tests post-test

Compr. Method Speed IQ Skills Knowl Vocab.
Reading compr. -
Method compr .60** -
Reading speed -
Intelligence .38** .40** -
Metacog. Skills .03 .06 -.13* -
Metacog knowl. .29** .44** .24** .21** -
Vocabulary .65** .58** .40** -.02 .24** -
Attitude .18** .17** -.05 .46** .23** .13*

** correlation significant at the 0.01 level (2-tailed)
* correlation significant at the 0.05 level (2-tailed)

Table Correlations between tests follow-up

Compr. Speed IQ Skills Knowl Vocab. Attitud
Reading Compr. -
Reading speed -
Intelligence .45** -
Metacog. Skills .02 -.07 -
Metacog knowl. .28** .09 .30** -
Vocabulary .66** .42** -.04 .19** -
Attitude .12 -.06 .52** .31** .19** -
** correlation significant at the 0.01 level (2-tailed)




