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Waarom Nieuwsbegrip? 

 

 



Tien jaar Nieuwsbegrip 

 

 



Hoe maken we Nieuwsbegrip? 

 

 



Hoe wordt Nieuwsbegrip gemaakt? 

 

 



Hoe werkt Nieuwsbegrip? 

• Leerlingen/scholen dragen onderwerpen voor 
de teksten aan 
 

 

 

 

 



Wat biedt Nieuwsbegrip? 

 

• Wekelijks via de website een actuele les 
(informatieve tekst  + opdrachten + 
handleiding), beschikbaar op 
maandagavond.  
 

• Alles op vijf niveaus 
 

• Scholen printen en kopiëren zelf het 
materiaal 

 

• Woordenschat en andere tekstsoort 
Nieuwsbegrip XL via de computer. 
 

 





Onderdelen van Nieuwsbegrip 

 

 

 

Nieuwsbegrip  

Schrijven 

Nieuwsrekenen 

NIEUWSBEGRIP 

Nieuwsbegrip  

Basis 
 

Begrijpend lezen van  

informatieve teksten 

(DOWNLOADEN) 

Nieuwsbegrip  

XL 
 

Begrijpend lezen van 

andere tekstsoorten,  

woordenschat, toetsen 

(ONLINE) 

Nieuwsbegrip 

financieel 

Nieuwsbegrip 

Thuis 



Filmpje 

 

 wekelijks gemaakt door 

 

 te bekijken vanaf www.nieuwsbegrip.nl, knop 
‘Jeugdjournaal’ 

 

 sluit inhoudelijk aan op de teksten  
(geen volledige overlap!) 

 

 bevat de doelwoorden uit de lessen 

 

 

 

http://www.nieuwsbegrip.nl/


Niveaus van Nieuwsbegrip (1) 

Niveau AA: groep 4 basisonderwijs 

  

Niveau A: groep 5 en 6 basisonderwijs 
 

Niveau B: - groep 7 en 8 basisonderwijs 

   - leerjaar 1 en 2 vmbo (b/k) 
 

Niveau C:  - leerjaar 1 en 2 havo/vwo 

   - bovenbouw vmbo 

   - betere lezers in het  

      basisonderwijs 
 

Niveau D: - leerjaar 3 en 4 havo/vwo 

   - mbo niveau 3 en 4 

 

Niveaus naar  

doelgroep 



Niveaus van Nieuwsbegrip (2) 

 

 

-  Niveau AA: oplopend van AVI3-AVI5 (E3-E4) 

-  Niveau A: Clib 25/5-43/6 

-  Niveau B: Clib 45/7-68/8 

-  Niveau C: Clib vanaf 75/8+ 

-  Niveau D: Clib vanaf 87/8++ 

 

Ook koppeling met wettelijke referentieniveaus 

(‘Meijerink’ zakelijk lezen) 

 Ref.niveau <1F 1F 2F 2F3F 

Nieuwsbegrip A B C D 

Tekstniveaus op basis van AVI of Clib 



Nieuwsbegrip in de kern 

 

Koppeling van begrijpend leesonderwijs aan de 

actualiteit. 

 

Doelen: 

Leerlingen (weer) motiveren voor begrijpend lezen 
 

Uitbreiding van kennis van de wereld en  

woordenschat als basis voor lezen bij andere vakken 
 

Transfer van leesstrategieën en woordleerstrategieën 

 



Werkomgeving leerlingenpagina 





Woordenschat 



Woordenschat 



Woordenschat 

 
 

 



Nieuwsbegrip Thuis 

 
 

 



Nieuwsbegrip en Jeugdbieb 

 
 

 



Nieuwsbegrip en Jeugdbieb 

 
 

 



Onderzoek 

 
 

 

Kinderen die op de basisschool meer boeken 

hebben om uit te kiezen, lezen meer en 

worden betere lezers. Ook hun Cito-resultaten 

voor begrijpend lezen liggen hoger. Dat blijkt 

uit  promotieonderzoek van Thijs Nielen, 

januari 2016. 

 

Vrijlezers in het vmbo lezen sneller, begrijpen 

teksten beter, hebben een grotere 

woordenschat, doen het beter op school, zijn 

intelligenter. (Broekhof 2013) 



 
 

 

Betere lezers met Nieuwsbegrip en 

Jeugdbieb! 

 

 

 

 

Meer weten over Nieuwsbegrip? 

www.nieuwsbegrip.nl 

M.Molendijk@cedgroep.nl 

http://www.nieuwsbegrip.nl/

