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evaluatie
Nieuwsbegrip
Vak Begrijpend lezen Doelgroep po (groep 4 tot en met 8),
vo, MBO Prijs de prijs van een licentie wordt bepaald door het
aantal leerlingen op een schoollocatie Informatiedrager website Uitgever CED-Groep Adres Postbus 8639, 3009 AP

onderwerp en maken zij oefeningen. De teksten kunnen o.a.

Rotterdam, telefoon: 010-4071402, e-mail: nieuwsbegrip@

gedichten, interviews, beschrijvingen of betogen zijn. Daarnaast

cedgroep.nl, website: www.nieuwsbegrip.nl

kunnen de leerlingen woordenschatoefeningen maken met

Besproken door: Michel Boer (leerkracht/ict-coördinator)

daarin de moeilijke woorden van de Nieuwsbegriptekst.
Leerkrachten kunnen ook kiezen om de leerlingen digitaal de

Nieuwsbegrip is al geruime tijd op de markt en inmiddels

woordenschattoetsen af te laten nemen. De toetsen zijn

uitgegroeid tot een volwaardige methode voor begrijpend

helemaal zelf samen te stellen met de woorden van de vooraf-

lezen. Naast de Nieuwsbegrip basis-licentie voor begrijpend

gaande lessen. De leerkracht kan de vorderingen van de

lezen kent Nieuwsbegrip ook Nieuwsbegrip XL, Nieuwsbegrip

kinderen in het lerarendeel volgen.

Schrijven, Nieuwsbegrip Financieel en Nieuwsbegrip Rekenen.

Naast begrijpend lezen heeft Nieuwsbegrip ook rekenen aan

Begin augustus is er een nieuwe website ontwikkeld waarin

de hand van het actuele Nieuwsbegriponderwerp. Het is een

alle onderdelen van Nieuwsbegrip te vinden zijn. Daarnaast is

aanvulling op de eigen rekenmethode met verschillende

er een aantal verbeteringen doorgevoerd.

contextopgaven. Voor Nieuwsrekenen moet de school een
aparte licentie aanschaffen. Die is verkrijgbaar voor groep 4

INHOUD

t/m 8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De vernieuwde website van Nieuwsbegrip bevat alle onderdelen
van Nieuwsbegrip. Met een basislicentie beschikt de leerkracht

OPBOUW

wekelijks over nieuwe actuele informatieve teksten en opdrach-

Accounts worden door de Nieuwsbegripbeheerder van de

ten. De teksten zijn op vijf niveaus geschreven: AA voor groep

school aangemaakt. Op de website www.nieuwsbegrip.nl logt

4, A voor groep 5/6

de leerkracht in en afhankelijk van de licentie is een aantal

en B voor groep 7/8

onderdelen beschikbaar op het werkblad. De onderdelen

en onderbouw VMBO

worden in grote vlakken getoond waardoor ze ook zeer bruik-

en MBO niveau 1. De

baar zijn op een tablet. Boven aan het werkblad wordt het

C- en D-niveaus zijn

actuele onderwerp van de week getoond met direct daaronder

voor het voortgezet

de strategie.

onderwijs en het
MBO. In de basisli-

DOWNLOAD EN PRINT

centie zijn twee extra

De module Download & print bevat alle onderdelen voor de

modules beschik-

leerkracht om Nieuwsbegrip in te kunnen zetten in de klas.

baar: Nieuwsbegrip

Afhankelijk van de afgenomen licentie worden de nieuwe

Schrijven en

lessen van de week getoond. In handige tabbladen beschikt de

Nieuwsbegrip

leerkracht direct over de algemene handleidingen van

Financieel. Schrijven

Nieuwsbegrip, de diverse stappenplannen waaronder de hulp

biedt stellessen voor

voor leerlingen voor strategielessen, instapmodules

het schrijfonderwijs,

Nieuwsrekenen, rolkaarten en picto’s voor leesstrategieën en

aansluitend bij het Nieuwsbegriponderwerp. Voor leerlingen van

toetsen. Een aantal opties (bijvoorbeeld Tekstsoortlessen)

groep 8 en het voortgezet onderwijs zijn lessen uit de financi-

komt in de loop van schooljaar 2013/2014 beschikbaar.

ele wereld beschikbaar. In deze module Nieuwsbegrip
Financieel gaat het om een combinatie van lezen, rekenen en

DIGIBORD

economie.

De teksten voor Nieuwsbegrip en Nieuwsrekenen kunnen op
het digibord getoond worden. De leerkracht kiest hiervoor het
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NIEUWSBEGRIP XL

juiste niveau van de tekst, gevolgd door de strategie die toege-

De Nieuwsbegrip XL-licentie is een uitgebreide versie waarbij

past moet worden. Bij de tool voor de strategie voorspellen

leerlingen toegang krijgen tot het leerlingendeel. Op de compu-

wordt de tekst onleesbaar op het digibord getoond. Titels en

ter lezen zij een tweede, anderssoortige tekst over hetzelfde

alinea’s kunnen leesbaar worden gemaakt door hierop te
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klikken. De verschillende onderdelen van de tekst kunnen ook

LEERLING OMGEVING

vergroot worden op het digibord. Op deze wijze kan de leer-

Met een XL-licentie kunnen leerlingen in hun eigen leerlingom-

kracht de tekst klassikaal met de leerlingen doornemen. Deze

geving de teksten en oefeningen maken. Zij loggen in op www.

module is ontwikkeld in samenwerking met Gynzy en is ook

nieuwsbegrip.nl en komen vervolgens op een werkblad met een

direct beschikbaar binnen Gynzy zelf.

aantal grote knoppen. De eerste knop is de Andere tekstsoort.
De tekst wordt getoond met daarnaast een drietal extra moge-

ONLINE LESSEN

lijkheden: Woordhulp, Stappenplan en Uitleg. Hierin kunnen

Het onderdeel Online lessen is alleen beschikbaar met een

leerlingen even terugkijken hoe ze bijvoorbeeld de tekst moe-

XL-licentie. Vanuit deze module kan de leerkracht bekijken wat

ten lezen. Vanuit de tekst kan de leerling direct naar de oefe-

leerlingen zien in de online omgeving. Na keuze van het niveau

ningen. Een oefening wordt boven de tekst geplaatst. De

komt de docent in de online omgeving waarin hij kan bladeren.

leerling kan dus altijd even naar beneden scrollen om deze nog

Een handige optie om als leerkracht van tevoren in te zien wat

even in te kijken. De opdracht wordt direct gecontroleerd

de leerlingen moeten doen. Ook kan dit gebruikt worden op het

waarna de volgende opgave verschijnt.

digibord om een klassikale uitleg te geven voordat leerlingen
aan het werk gaan. Andere mogelijkheden in de module Online

De leerling kan de moeilijke woorden met de knop

lessen is het bekijken van de andere teksten en oefeningen.

Woordenschat in de tekst bekijken. Deze lichten blauw op. In

Naar wens kunnen deze ook afgedrukt worden. In het onder-

het woordenoverzicht krijgt de leerling de betekenis van de

deel Woordenschattoets kan de leerkracht eigen woorden-

woorden te zien. Na inoefenen kan er gekozen worden voor een

schattoetsen maken.

aantal opdrachten om deze en andere woorden te oefenen.
Andere mogelijkheden voor de leerling zijn het maken van een

JEUGDJOURNAAL EN LEERLINGRESULTAAT

toets, het bekijken van Jeugdjournaalfilmpje, het laten voorle-

Bij iedere Nieuwsbegriples wordt een Jeugdjournaalfilmpje

zen van de gewone Nieuwsbegriptekst en een tekst uit het
archief opzoeken.

gemaakt. Dit filmpje kan op het
digibord getoond worden en eventueel ook in de online leerlingomge-

CONCLUSIE

ving open worden gezet. Het

De vorige website van Nieuwsbegrip

Jeugdjournaal duurt ongeveer 5

ging al geruime tijd mee en was toe aan

minuten. De door de leerling

een update. Er is veel aandacht

gemaakte opgaven en toetsen

geschonken aan het gebruik op tablets

in de leerlingomgeving zijn door

door de keuze van grote blokken op het

de leerkracht in te zien in het

werkblad. Jammer dat dit niet helemaal

leerlingresultaat.

is doorgevoerd in een aantal andere
menuopties, zoals Download & Print,

EXTRA MENU-OPTIES

waardoor het gebruik hiervan net even

Naast de grote knoppen op het

minder makkelijk is. De vormgeving is

dashboard is er nog een aantal

verder zeer prettig en duidelijk van
structuur.

extra menuopties. In het archief
kunnen alle lessen vanaf 2005 bekeken worden. Voor iedere

Hetzelfde geldt voor de omgeving voor de leerlingen. Steeds

les zijn de downloads, het digibord, de online lessen en de

meer scholen schakelen over op tablets in de klas. De leer-

leerlingresultaten op te vragen. Er is ook een zoekmogelijkheid

lingomgeving werkt zeer prettig op een tablet, mede door de

op een bepaalde Nieuwsbegripstrategie of zoeken in de titels.

grote knoppen. Erg handig is dat de stappenplannen en strategieën bij de tekst beschikbaar zijn. Daarnaast is het wel jammer

In de optie Toetsen krijgt de leerkracht een schema te zien met

dat een leerling na het afronden van de Andere tekstsoort deze

daarin de toetsen die binnen Nieuwsbegrip beschikbaar zijn,

achteraf niet nogmaals even kan lezen.

wat er getoetst wordt en op welke moment deze het beste
ingezet kunnen worden (de toetskalender). Hierin wordt onder-

REACTIE UITGEVER

scheid gemaakt in de basisversie en de XL-versie van

De makers van Nieuwsbegrip zijn blij met de positieve beoorde-

Nieuwsbegrip.

ling en zullen de kleine verbeterpunten ter hand nemen. Omdat
Nieuwsbegrip voortdurend in ontwikkeling is, kunnen dergelijke

De toetsen kunnen gedownload worden. De beheerder van de

verbeteringen, net als commentaar van gebruikers, vaak op

school beheert het invoeren van de groepen en leerlingen. De

korte termijn gerealiseerd worden. Nog een voordeel ten

leerkracht kan tussentijds wel zelf de naam, niveau, gebruikers-

opzichte van een papieren methode!

naam, wachtwoord en het wel of niet laten voorlezen van
teksten aanpassen.

Mignon van Hasselt
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