
� Ondersteun leerlingen bij het leren van onregelmatige werkwoorden. Laat 
ze deze niet alfabetisch leren, maar sorteren op bepaalde kenmerken.

� Laat leerlingen voor ze een toets beginnen uit het hoofd een spiekgedeelte
maken met betrekking tot de geleerde stof, bijvoorbeeld de verbuiging van
etre en avoir alvorens ze de toets beginnen.

8.4 Technisch lezen

Bij de moderne vreemde talen kunnen een tekort aan woordkennis, problemen met de
 uitspraak en de grammatica de ontwikkeling van de technische leesvaardigheid negatief
 beïnvloeden. Een slechte technische leesvaardigheid kan het volgen van de les belemmeren.
Talendocenten kunnen door onderstaande maatregelen problemen voorkomen en de
 technische leesvaardigheid bevorderen.

� Maak gebruik van het eerder genoemde koorlezen. Dat bevordert de  uitspraak
en daarmee het technisch lezen. U leest een stuk hardop voor, waarbij de leer-
lingen het zachtjes ‘in koor’ meelezen.

� Laat de leerling voordat een tekst behandeld wordt in de les, deze al  doorlezen.
Zo profiteert hij meer van wat er in de les wordt behandeld.

� Bied leerlingen de mogelijkheid om boeken te kiezen met auditieve
 ondersteuning. Ingesproken versies van vereenvoudigde buitenlandse litera-
tuur (graded readers) zijn te vinden op www.practicum-educatief.nl of op
www.aangepastlezen.nl. Het verschilt sterk per taal hoeveel ingesproken boe-
ken er zijn.

� Wijs de leerlingen op de mogelijkheid om buitenlandse zenders te bekijken op
tv en via teletekst ondertiteling van de vreemde taal in te stellen. Dit  bevordert
de uitspraak en is een oefening in technisch lezen.

� Stimuleer leerlingen om het internet op te gaan om recensies van boeken op
te zoeken alvorens zij er een kiezen (zie bijvoorbeeld www.schoolbieb.nl;
www.whyilovethisbook.nl).

� Laat leerlingen voor het lezen een film over het boek bekijken. Op deze  manier
kunnen leerlingen zich alvast een voorstelling maken van het plot en de perso-
nages waardoor het lezen gemakkelijker gaat (zie bijvoorbeeld
www.schoolbieb.nl).

� Stimuleer zwakke lezers om veel in aanraking te komen met de moderne
vreemde taal, door bijvoorbeeld op een Engelse zender de ondertiteling 
aan te zetten, Engelse internetsites te bekijken over hun hobby/films etc. of
 Engelse songteksten te lezen.
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