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LEESKRAG | Ontwikkel deur Lectorsa vir ouers 

Lees! Waaroor die groot geraas? 
Lees is 'n intensiewe proses waar die oog vinnig beweeg om teks te verwerk. Wanneer ons lees word 
baie min eintlik akkuraat raakgesien . Dit is nodig om visuele persepsie en oogbewegings te verstaan 
om ten einde te verstaan wat gebeur wanneer ons lees. Dit is ook belangrik om te weet dat die 
menslike brein wel natuurlik ‘bedraad’ is vir gesproke taal, maar dat lees nie ‘n natuurlike proses is 
nie en ons eintlik reg deur ons lewe moet voortgaan met leesontwikkeling.  

Lesers gebruik 'n verskeidenheid leesstrategieë om hulle te help om simbole te vertaal in klanke en 
die visuele voorstelling van spraak en begrip in die leesproses te vertolk. Lesers kan gebruik maak van 
morfeme, semantiek en konteks vir leidrade om die betekenis van onbekende woorde te bepaal. 
Lesers integreer die woorde in hul bestaande raamwerk van kennis of skema, by dit wat hulle sopas 
gelees het. 

Hoe leer ons om te lees 
Die groei van woordeskat 
Taalontwikkeling floreer in 'n omgewing wat ryk is aan taalinteraksies. Hart en Risley het die groei 
van 42 kinders se woordeskat op die ouderdom van een jaar tot drie jaar bestudeer. Die resultate 
van hierdie studie bevestig die waarde van 'n taalryke omgewing in ons huise. 

Die ontwikkeling van woordeskat in kinders uit welsyn huise was byna die helfte van dié van 'n 
middelklasfamilie. In professionele families was die woordeskat ontwikkeling van hul kinders dubbel 
in vergelyking met dié van middelklasfamilies in die eerste drie jaar van kinders se lewens. Tussen die 
ouderdom van een en drie kan ons kinders vergelyk met 'n spons wat soveel woordeskat as moontlik 
absorbeer. Wanneer ons met ons kinders praat is dit baie belangrik om akkurate terminologie te 
gebruik - bevestig dat hulle korrekte uitspraak van woorde wat hulle hoor gebruik. So help ons hulle 
om goeie leesvaardighede te ontwikkel! Moenie “babataal”  gebruik om te verwys na sekere items 
nie, maar gebruik die korrekte terminologie. Leer hulle so vroeg as moontlik om die korrekte 
benaming te gebruik. 
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Belangrike mylpale in die ontwikkeling van die taal wat ontwikkeling van leesvaardighede op die 
regte tyd sal verbeter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is tydens hierdie fase van ontwikkeling wat klein kinders leer om die opwindende groot wêreld 
rondom hulle te ontdek! Hoe kan hulle leer? Deur te voel en te vat, te proe, te sien, te hoor en ook 
deur vrae te vra, sonder ophou. Dis ook wanneer hulle leer hoe om te praat . Gebruik hierdie tyd 
doelgerig. Moenie vir hulle sê hulle moet stilbly nie. Ons dink altyd - ek is besig. As hulle kan aanhou 
om vrae te vra word hulle brein bedraad om te soek vir antwoorde. Dit sal 'n baie waardevolle 
instrument in hulle toekomstige opvoeding wees. 
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Voorskools sowel as gedurende aanvang van 
kleuterskoolonderrig 

In die onderstaande tabel verduidelik ons hoe  
ons leer lees. Wenke en  maniere om jou kind te  
help is ook in die tabel aangedui.  Onthou jou  
positiewe aanmoediging en hulp speel ‘n baie  
groot rol! 
 
 

 

 

  VOORSKOOL 

 
FASE 

ASPEKTE VAN 
LEESONDERRIG 

 
HULP WAT EK KAN GEE 

 

Leer lees begin al voor jou 
kind skool toe gaan. Jou kind 
leer “bekende name” ken – 
wanneer julle verby 
“MacDonalds” ry – weet hy 
dadelik! So leer hy ook 
Marmite en sy geliefde 
graankos“lees”. 

 

• Informeel: Jou kind leer 
nie net in die 
kleuterskool nie. Elke 
geleentheid by die huis 
moet gebruik word om 
nuwe dinge aan te leer. 
 

• Toevallig: gebruik elke 
geleentheid om jou kind 
nuwe woorde en 
begrippe te leer. 

 

• Benoeming van  
voorwerpe 
(woordeskat). 
 

• Taalstrukture 
 

• Klankleer 

 

• Syfervaardigheid is nou 
ook belangrik – hoeveel 
is een, twee ens. 

 

• Leer jou kind die regte 
name vir voorwerpe. 
 

• Maak seker jou kind 
hoor en spreek die 
klanke van woorde mooi 
uit. 

 

• Klankwaardes is 
belangrik vir 
leesontwikkeling.   

 

• Elke woordjie moet reg 
begin en eindig. 

 

• Help jou kind om reg te 
praat. Woorde moet 
duidelik uitgespreek 
word en sinne moet reg 
gebou word. 
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Vinnige ontwikkeling van leesvaardighede 
Vinnige ontwikkeling van leesvaardighede geskied gewoonlik gedurende Gr. 2 en Gr. 3 en is ‘n 
voortsetting, uitbreiding en verfyning van die vorige stadium. Woordherkenningsvermoë, analise en 
sintese en die benutting van die konteks om betekenis af te lei, ontwikkel vinnig. 

 
 

LAERSKOOL GR 1 – 3 
Voorbereide lees; Terloopse lees; Formele lees en Stillees 

FASE ASPEKTE VAN 
LEESONDERRIG 

HULP WAT EK KAN GEE 

 
• Aanvangslees: Jou kind is 

nou besig om te leer 
lees. Hierdie fase van 
ontwikkeling gaan tot 
aan die einde van Graad 
3. 
 

• Formeel in die skool. 
Juffrou is nou besig om 
jou kind te leer hoe om 
te lees. 
 

• Gestruktureerd. Help jou 
kind met sy lees 
huiswerk. Lees vir jou 
kind, saam met jou kind 
en laat jou kind toe om 
vir jou te lees. 

• Onthou om lees lekker te 
maak. Dit moet ‘n 
spesiale tyd wees vir jou 
kind. Lees en skoolwerk 
moet nooit ‘n straf wees 
nie! Hierdie patroon 
moet eerste by jou 
begin. 

•  As jou hart verkeerd is 
gaan jou ongeduld en 
irritasie die verkeerde 
hartsingesteldheid in jou 
kind kweek. 

 

 
• Taalontwikkeling: nuwe 

woorde en begrippe. 
 

• Simboolherkenning: help 
jou kind om elke letter 
en syfer te ken.  

 

• Woordherkenning. Help 
jou kind om nuwe 
begrippe te verstaan 
deur hom te wys hoe om 
‘n woordeskatlys op te 
stel. Dit moet weekliks 
gedoen word, nie net 
voor die eksamen nie. 
Skryf nuwe woorde in 
die linkerkantste kolom  
en die verduideliking van 
die woord in die 
regterkanste kolom. 

 

• Hardoplees – frasering, 
leestekens, intonasie   
(affektief) is belangrik. 
Die woorde moet herken 
word, maar ook moet 
die gevoel van die sin 
oorgedra word. 

 

• Interpretasie  van die 
gelese stuk is belangrik. 

 

 
• Sien oefeninge in 

werksblaaieagter in 
hierdie boek vir die 
ontwikkeling van visuele 
vaardighede. 
 

• Vra vrae oor dit wat jou 
kind lees – prikkel jou 
kind se verbeelding deur 
te probeer voorspel wat 
gaan volgende gebeur in 
die storie. 

 
• Gebruik elke geleentheid 

om nuwe stories saam 
met jou kind uit te dink. 
Bou julle eie nuwe 
stories. Maak seker 
woorde en begrippe wat 
gebruik word is taal -
kundig korrek. 
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Uitbreiding van leesbekwaamheid en leesverfyning 
Geskied gewoonlik in intermediêre grade. Met die nodige leessukses en motivering ontwikkel 
entoesiasme en daarmee selfstandige en ontspanningslees vir die genot daarvan.  Selfverryking 
d.m.v. lees lei tot wyer belangstellings wat wyer lees tot gevolg het. Lees vir studiedoeleindes het ook 
reeds begin. 
 

 
LAERSKOOL GR. 4 – 7 

FASE ASPEKTE VAN 
LEESONDERRIG 

HULP WAT EK KAN GEE 

 
• Formeel 

 
• Die fase van “lees om 

te leer” begin nou. Dit 
is nou die plek waar ek 
my leesvaardighede 
begin verfyn – elke vak 
word op ‘n ander 
manier gelees. 

 

• Gevorderde lees. ‘n 
Goeie leser kan sy 
leesspoed aanpas vir 
sy leesdoel.  

 

• Jou kind behoort nuwe 
werk, met nuwe 
terminologie nie so 
vinnig te lees soos ‘n 
storieboek nie. 

 
• Handboeklees 

(leesboek) 
 

• SEllees – lees met 
insig. 
 

• Lees vir begrip. 
Geheue is nou baie 
belangrik. 

 

• Lees vir plesier. Lees 
moet altyd lekker 
wees! 

 
 

 
• KorrekEewe lees. 

 
• Vakgerigte lees word 

nou belangrik. Nuwe 
en vreemde 
terminologie word 
aangeleer. 

 
• Prikkel jou kind se 

belangstelling in dit 
waarvan hy moet leer. 
Soek interessante 
boeke en inligEng 
daaroor!  Navorsing 
het bewys 
agtergrondskennis het 
‘n baie groot invloed 
op begrip. 

 

• SelekEewe 
programme. 

 

Nou is dit tyd om ekstra hulp te soek indien jou kind se lees nie na wense vorder nie. Vind by die 
skool uit watter hulp is beskikbaar. Indien die skool nie kan help nie kontak iemand wat jou sal kan 
help. Kontak ons kantoor vir hulp om die nuutste aanlyn kursus aan te koop. 
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Verdere verfyning van leeshoudings, -gewoontes en –belangstellings 
 

HOëRSKOOL GR. 8 – 12 

FASE ASPEKTE VAN 
LEESONDERRIG 

HULP WAT EK KAN GEE 

 
• Vanselfsprekend. Teen 

die tyd wat jou kind 
Graad 8 toe gaan 
behoort 
leesvaardighede al 
goed ontwikkel te 
wees. 
 

• Verbetering van 
leesspoed sodat jou 
kind vinnig genoeg 
deur sy skoolwerk kan 
gaan is nou belangrik. 

 
 

• Ontwikkelingslees 
Help jou kind om nuwe 
metodes en 
vaardighede aan te 
leer 
– gebruik die 
geleenthede wat 
beskikbaar is om 
kritiese en kreatiewe 
denkvaardighede te 
ontwikkel. 

 

 
• Lees om te leer. 

(konaEewe) 
 

• Verskillende 
vakrigEngs het 
verskillende 
leesvaardighede. 

• BegripmaEge lees 

o Affektiewe 
o KonaEewe 
o KogniEewe 

 
• Studielees: Ons lees 

stadiger – maak 
vroegtydig 
opsommings/ 
breinkaarte. 
 

• Inkeeplees: Lees die 
eerste en laaste sin 
van elke paragraaf. 

 
• Loerlees: Lees die 

eerste paragraaf van 
die hoofstuk. 

 
• Vluglees: Gebruik 

hierdie metode om ‘n 
oorsig van die 
materiaal te kry. 

 
• Ontwikkelingslees: 

Ontwikkel die 
vaardighede wat jy 
reeds bemeester het. 

 

 

 

• Verbeterde 
leestegnieke: Vinniger 
lees met beter begrip. 
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Hoekom moet ons lees verbeter? 
In die tydvak waarin ons leef is lees en leer, asook visuele intelligensie van die belangrikste 
vaardighede wat ons kan hê. Almal kan en behoort hulle visuele intelligensie te verbeter. Jy en jou 
kind kan ook. Dit gaan dus nie hier oor kinders met leesprobleme nie, dit gaan oor baie meer. Ons is 
besif om voor te berei vir ‘n tydvak waarin visuele vaardighede in jou alledaagse bestaan meer en 
meer belangrik gaan word. Jy gaan al hoe meer moet staatmaak op jou visuele vaardighede en 
begripsvermoëns.   

Leesvaardighede en -strategieë moet eintlik reg deur ons lewe verbeter en aangepas word. Daar is 
verskeie fases van ontwikkeling in lees – en daar is seker belangrike vaardighede wat telkens 
ontwikkel moet word. Ons gaan gou kyk na ‘n paar belangrike aspekte. Onthou altyd dat jou brein 
beter werk indien jy geniet wat jy besig is om te doen. 

Ontwikkeling van denkvaardighede 
Daar is 'n groot aanvraag vir die ontwikkeling van denk- en lewensvaardighede wat opleiding en 
onderrig kan verbeter. As ouer kan jy die student help en hom/haar 'n hupstoot gee in sy/haar 
voorbereiding vir die 21ste eeu onderwys en opleidingsomgewing. 

Die volgende vaardighede sal van groot waarde wees tydens hul skoollewe - maak tyd om hulle in 
hierdie kragtige vaardighede op te lei: 

1. Deurseengsvermoë en ywer in alle take . Selfs al is dit moeilik: jou houding is die eerste 
aspek waaraan jy moet werk. Doen moeite daarmee! 

2. Beheer jou liggaam en jou emosies. Jy sal moet kies om van ‘n taak te hou, selfs as jou 
emosies wil hê jy moenie daarvan hou nie! Leer hoe om akkuraat te werk met jou emosies, 
hoe om beter te word in alles wat jy doen. 

3. Leer hoe om akkuraat en met duidelikheid te kommunikeer . Van die grootste uitdagings in 
die moderne lewe is duidelike kommunikasie. Moenie kommunikeer met emosie nie, maar 
maak seker dat wat jy kommunikeer, akkuraat ontvang sal word. 

4. Vra vrae: Wie ? wat? waar ? wanneer? hoekom? en hoe? Leer die leerder om vrae te vra en 
om  vir die antwoorde te soek! Vandag kan ons in opleiding die korrekte en toepaslike 
antwoorde op vrae vind deur gebruik te maak van tegnologie wat beskikbaar is. Hierdie 
vaardighede is van kardinale belang vir toekomsfge ontwikkeling. Leer die student hoe om 
die internet verantwoordelik te gebruik. 

5. Streef na uitnemendheid in alles wat jy aanpak. Gaan en kyk weer. Vesfg 'n ingesteldheid vir 
akkuraatheid in die leerder deur self ‘n lewe van uitnemendheid vir hulle voor hulle te hou. 

6. Bly in verwondering ! Ons leef in 'n wonderlike wêreld, so gaan met oop oë deur die lewe. Bly 
nuuskierig en opgewonde oor die klein, maar wonderlike dinge in die natuur . Eer die 
inspirerende dinge in hierdie wêreld wat ons harte kan raak . 

7. Lag weer! Kyk uit vir die ongewone, snaakse, ironiese en selfs speelse in die lewe – en geniet 
die lewe saam met die mense wat jy liejet . 

8. Oefen verskillende denkmetodes. Edward de Bono praat oor die ses denk hoede. Leer die 
leerder om ’n ander hoed op te sit en anders te dink oor 'n bepaalde uitdaging. 
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Edward de Bono praat se ses denk hoede: 

 
Wit hoed:        Rooi hoed: 
Vrae te vrae. Wat weet ons?      Uitdrukking van emosie. 
 Wat moet ons doen om te weet ?     Wat is my gevoel ? 
Hoe kry ons hierdie inligting ? 
 
 
 
 
 
Swart hoed:        Geel hoed: 
Oordeel. Wat is die probleme      Optimisties. 
en die swakhede ?       Wat is die sterkpunte 

en geleenthede ? 
 
 
 
 
Groen hoed:        Blou hoed: 
Wees kreatief . Nuwe idees ?      Denke oor denke. 
Nuwe geleenthede ?       Wat is geleer? 
Hoe kan dit verbeter word?      Wat is volgende? 
     

9. Wees kreafef. Jong mense beskik oor 'n rykdom van oorspronklike, kreafewe idees! Moet 
hulle nie “uit die lug skiet nie”. Leer hulle om kreafef te wees in die daarstel van 'n beter 
toekoms! 

10. Dink na oor die invloed van jou keuses en besluite in die lewens van die mense wat naby aan 
jou is. Wees bewus van jou eie gevoelens, emosies, gedagtes, besluite en hoe hulle jou lewe 
en die lewens van die mense vir wie jy lief is sal beïnvloed. 

11. Gebruik al die bronne tot jou beskikking. Gebruik jou sintuie: stop en kyk , luister weer, doen 
weer, wat ruik jy? Dit is ook belangrik om te proe wat jy eet en te voel waaraan jy raak! Jou 
ervarings in die verlede is belangrike leer kurwes, gebruik alle inligfng wat waardevol vir 'n 
taak op hande kan wees. Jy moet in staat wees om ou kennis toe te pas om nuwe uitdagings 
te bemeester! 

Al hierdie lewensvaardighede word ook leervaardighede! Ons is nooit te oud om te leer nie. so 
ontwikkel jouself in hierdie vaardigheidsareas, maar ook die leerder met elke geleentheid wat jy kan 
om hierdie belangrike houdings en vaardighede te ontwikkel. Dit gaan baie belangrik wees in hul 
toekomstige opleiding! 
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Eienskappe van goeie lesers  
Mense glo goeie lesers is diegene wat enigiets wat oor hul pad kom kan lees, vinnig kan lees, baie 
lees baie en goed lees, maar hulle mis dikwels uit op een van die belangrikste eienskappe van 'n 
goeie leser naamlik die vaardigheid om kreatief te kan lees . Kreatiewe lees is nie noodwendig om 
tussen die lyne te kan lees en die skrywer se inherente bedoelings te verstaan nie. Dit beteken ook 
om effektief te kan besluit watter leesstrategie in ‘n spesifieke boek of materiaal gebruik kan word 
om maksimum begrip of genot te kan put uit in die lees daarvan. 

Verskillende skrywers het verskeie menings en insigte oor watter eienskappe ‘n goeie leser moet hê. 
Hier is nege eienskappe van 'n goeie leser : 

‘n Goeie leser: 

• gebruik inligfng wat vroeër verkry is ten einde te help met die bou van die definisie van die 
teks of simbole . 

• lei logies af deur die leqer, woord, frase, sin en paragrawe te gebruik. 
• spesifiseer 'n aantal aanvaarbare antwoorde op vrae oor die teks. 
• verander strategieë in lees ten einde die teks en die leesuitkomste aan te pas. 
• integreer die inligfng in en oor die teks. 
• formuleer goeie vrae oor die teks. 
• vertoon ‘n posifewe houding teenoor lees . 
• gebruik verskeie vaardighede om begrip van die teks na vore te bring . 
• gebruik kennis op die mees aanpasbare manier. 

In die finale ontleding, kan ons aflei dat 'n goeie leser betekenis sal ontleed uit wat hy/sy lees deur 'n 
nuwe perspektief of gedagtes daaruit te verkry. As jy “LeesKrag” akkuraat gebruik, sal jy na afloop 
van jou kursus 'n beter leser wees! 

Hoe kan ons leesbegrip ontwikkel? 
1. Gee aandag aan moeilike woorde en probeer om feite te herstruktureer met die gebruik van 

nuwe of ander woorde. 
2. Leer leerders hoe om moeiliker woorde te ontleed, uit te spreek en om hulle akkuraat in 'n 

woordeboek op te soek sodat die betekenis van woorde verstaan kan word. 
3. Leerders moet in staat wees om vluglees en soekleestegnieke te gebruik, sodat hulle 'n 

algemene idee van die werk wat hulle het om te studeer kan verkry. 
4. Leerders moet weet hoe om die hoofgedagte en ondersteunende feite in 'n gedeelte te 

idenffiseer. 
5. Leerders moet in staat wees om te bepaal hoe 'n boek/of 'n stuk van leqerkunde 

georganiseer is/uiteengesit word. 
6. Leer leerders hoe om vooraf vrae te vra sodat hulle gefokus kan lees. 
7. Vra vrae op soveel denkvlakke van begrip as wat moontlik is. 

Leesbegrip moenie verwar word met leesakkuraatheid, nog 'n baie algemene vorm van lees 
assessering nie. In ‘n assessering vir leesakkuraatheid, word die leerder gevra om 'n gedeelte van die 
teks te lees, sonder om enige foute te maak. Die foute wat die leerder maak, word leidrade oor die 
leerder se dekoderingstrategieë (nie sy/haar leesbegripstrategie) nie. Baie dikwels word die twee 
assesserings gekombineer in een - die leerder lees 'n gedeelte hardop, en die onderwyser notas maak 
van foute wat die kind maak , terwyl die kind lees. Die kind word dan gevra om vrae te antwoord om 
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‘n aanduiding van leesbegrip te verkry, maar dit is die moeite werd om daarop te let dat 'n beginner- 
of swak leser se begrip gewoonlik daaronder ly wanneer hy/sy gevra word om 'n gedeelte van die 
teks hardop te lees . Wanneer leerders hardoplees, konsentreer hulle gewoonlik op om akkuraat te 
lees en gevolglik gee hulle nie soveel aandag aan die begrip van die inhoud nie. hardoplees 
akkuraatheid gee wel ‘n aanduiding van die dekoderingsvaardighede en -strategieë van die leerder, 
maar dit is 'n aparte toets. 'n Leesbegripstoets is die mees akkurate, indien die leerder nie lees vir 'n 
gehoor nie – dus stillees. 

Lees begripsvaardighede skei die "passiewe", ongeskoolde leser van die "aktiewe " leser. Opgeleide 
lesers lees nie net om te lees nie; daar is definitiewe interaksie met die teks terwyl hulle lees. 

As ‘n goeie leser gelees het, is hy in staat om te: 

1. Voorspel wat volgende in 'n storie gebeur met behulp van leidrade wat in die teks voorkom. 

2 . Vra hy/sy vrae oor die hoof- of sleutelgedagtes, boodskap, of storielyn van die teks. 

3 . Monitor hy/sy begrip met die gebruik van volgorde, konteks, en karakters in die storie. 

4 . Soek hy/sy verduideliking van die teksgedeeltes wat hom/haar verwar. 

5 . Sluit hy/sy voorafkennis of vorige ondervindinge by die gebeure in die teks aan. 

Deur self-moniteringstegnieke uit te wys as jy hardop lees vir jou kinders, sal jy hulle help om te 
ontwikkel en hierdie vaardighede self te bemeester. Stop van tyd tot tyd en vra jou kind vrae wat die 
vaardighede soos hierbo illustreer. 

 As dit wat jy lees jou verwar, stop en sê: "Ek het nie verstaan nie. Het jy? " En luister dan na hul 
interpretasie , sê : "Interessant, kom ons kyk en lees hierdie gedeelte weer."Lees weer deur die 
gedeelte en bespreek jul nuwe insig dan. 

Koop jou eie aanlyn kursus 
Kontak ons kantoor om jou te help om jou eie aanlyn kursus te koop. EyeBrainGym is die nuutste 
sisteem wat op individuele manier elkeen kan help om hulle vaardighede te verbeter. 

Kontak ons by: info@lectorsa.com 

WhatsApp: +27 82 820 3745 

Volg ons ook op Faceboek, Twitter en Instagram 

Lectorsa en Max Seymore! 

Hallo! Ek is 
Max Seymore 


