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Hoe werkt het?
U kunt eenvoudig zelf verha-
len toevoegen aan de reader. 
Log in op uw beheeraccount. 
Schrijf uw tekst of kies een 
tekstbestand. Voeg een afbeel-
ding toe. Kies de codering, de 
regelhoogte, de regelbreedte, 
de lettergrootte en sla het 
verhaal op. 

De Taal in Blokjes Reader
De Taal in Blokjes Reader is voor scholen,  
individuele behandelaars en ouders. Met de Taal in 
Blokjes Reader kunnen leerlingen lezen met klank-
hulp. Teksten worden automatisch gecodeerd en 
op leesniveau ingedeeld. Er is een bi bliotheek 
maar  u kunt ook zelf teksten invoegen. 

De reader helpt leerlingen die moeite hebben met 
de klank-teken koppeling, met de overstap van 
één- naar meerlettergrepige woorden en met het 
maken van leeskilometers. De leesondersteuning 
kan op maat voor elke leerling worden ingesteld. 

Klankondersteuning
De reader codeert automatisch de 
klinkers en medeklinkers met de 
kleurcodering van Taal in Blokjes. 
De klankondersteuning kan  
geleidelijk worden afgebouwd.

De Bieb
U kunt ook verhalen kiezen uit de Bieb. U kunt 
zoeken op leesniveau, aantal woorden, titel, 
auteur enz. Uniek is de leenwoordenindex. 
U stelt de de mate van leesondersteuning in 
(codering, regelhoogte, regelbreedte, letter-
grootte) en u deelt het verhaal met de leerling. 
U kunt natuurlijk ook samen met de leerling 
teksten uitkiezen voor de motivatie!

Geef aan met welke leerling u het verhaal wilt 
delen. De leerling leest het verhaal op school of 
thuis en maakt een (kleine) samenvatting. Laat de 
leerling ook thuis extra lezen! In de leesgeschie-
denis wordt de leestijd bijgehouden en kunt u de 
samenvatting inzien.



De Taal in Blokjes Reader is web-based 
en werkt op de computer, laptop, tablet, 
smartphone en het digibord. Windows, Apple 
(o.a. iPad en iPhone) en Android worden 
ondersteund. De verhalen, instellingen en 
resultaten worden online opgeslagen.  
De reader kan worden gebruikt met 
ClaroRead om zinnen en tekstblokken voor  
te lezen. Hierdoor leest de leerling met 
visuele én auditieve ondersteuning. 

Informatie en bestellen

www.taalinblokjes.nl/reader
Hier vindt u ook onze schoolstaffels.

Toepassingen
– Gebruik de Taal in Blokjes Reader bij de lees-

instructiegroep, laat elke leerling om de beurt 
een verhaal lezen, in de leesgeschiedenis wordt 
het resultaat bijgehouden.

– Gebruik de reader voor tempolezen met klank-
hulp bij de remedial teacher.

– Huiswerk: zet leesteksten voor de leerlingen 
klaar om thuis te lezen.

– Zet de woordpakketten spelling in de reader en 
laat leerlingen hiermee oefenen met lezen en 
met de klankblokken.

– Geef een les op het digibord met de reader.
– Leg de nadruk op informatieve teksten en 

samenvattingen voor de schriftelijke formuleer-
vaardigheid en het begrijpend lezen.

– Combineer de reader met  verschillende 
leesmethodes. En nog  

veel meer  

mogelijkheden!



Stuur de verhalen van uw eigen bibliotheek naar uw col-
lega’s. Maak samen een schoolbibliotheek in combinatie 
met de gebruikte lees- en spellingmethodes.

De Taal in Blokjes Reader wordt gebruikt met de werk-
boeken en materialen van Taal in Blokjes maar kan ook bij 
andere lees- en spelling methodes worden toegepast. 

Meer weten? Kijk op www.taalinblokjes.nl/reader

Behandelplan lezen
De leesondersteuning kan voor elke leerling apart 
worden ingesteld. Voorbeeld: geef maximale 
ondersteuning bij ‘moeilijke verhalen’ en minimale 
ondersteuning bij ‘makkelijke verhalen’. Stel het 
leesniveau  bij (10 niveaus) aan de hand van de 
vorderingen die u ziet in de leesgeschiedenis. Kies 
op tekstkenmerken zoals het aantal leenwoorden. 
Bij elk verhaal kunt u het aantal klankgroepen en 
andere woordkenmerken inzien.


