
Met dit leesprogramma leren cursisten vlotter
lezen aan de hand van een aantal werkbladen bij
de makkelijk-lezenboekjes uit de vierkantjes-reeks: 

Kalkoen met friet
Aardbeien
Een hogere macht
Thee op het lichtje
Een Chinese kerst
Een goed begin
Een tas vol schatten
Mooi bloot
Inbraak

Inzetten van voorinformatie 
Veel cursisten in de Educatie geven als een van hun
leerwensen aan dat ze de ondertiteling op tv
willen kunnen lezen. In het cd-romprogramma
Alfabeter Lezen is daarom naast de modulen uit de
modulaire leerlijn voor Nederlands KSE-niveau 2
ook een module ‘Ondertitels lezen’ opgenomen.
De belangrijkste leesstrategie die cursisten in
Alfabeter Lezen aangeleerd krijgen bij het lezen
van ondertitels, is het inzetten van voorinformatie.
Deze strategie geldt voor een groot deel ook bij
‘gewone’ teksten. 

Prettig oefenen in leesstrategie
De vierkantjes van De Stiep Educatief zijn
uitstekend geschikt om deze leesstrategie te
oefenen en zo het vlotter zelf lezen onder de knie
te krijgen. De serie bestaat uit korte en eenvoudige
verhalen op KSE-niveau 1 voor volwassenen met
zeer weinig leeservaring. De thema’s in de boekjes
sluiten aan bij bijzondere gebeurtenissen in het
leven van mensen. Door de informatie op het
omslag en de sfeervolle illustraties kan de lezer al
heel wat over het verhaal te weten komen voor hij
daadwerkelijk begint te lezen. Bovendien bevatten
de boekjes zo weinig tekst dat cursisten ze met de
verworven snelleesvaardigheden zomaar helemaal
uit kunnen krijgen!

Inhoud van het leesprogramma:
– korte handleiding voor de docent
– werkwijzer voor de cursist
– werkblad Vierkantjes kiezen: oriënteren op de
vijf vierkantjes en een keuze maken
– werkbladen Voor het lezen bij alle vierkantjes:
verzamelen van voorinformatie
– werkbladen Na het lezen bij alle vierkantjes:
reflecteren op de inhoud van het verhaal, de taal
en het leesproces
– werkblad Alle vierkantjes gelezen?
– algemene werkbladen Voor het lezen en Na het
lezen die bij alle leesboeken gebruikt kunnen
worden
– algemene werkbladen Voor het kijken en Na het
kijken die gebruikt kunnen worden bij elke film
met ondertitels
– overzicht van andere makkelijk-lezenboeken

De werkbladen mogen gekopieerd worden voor
cursisten van de locatie die het leesprogramma
gekocht heeft.

Kalkoen met friet
Corrie van der A
Ik zoek een vrouw. Ze moet 40 jaar zijn. Net als ik. Want ik wil
niet meer alleen zijn, niet meer alleen kerst vieren.

Aardbeien
Ria van Adrichem
Het is zomer. Joop houdt de aardbeien zorgvuldig bij; ook al is
zijn vrouw, die zo van aardbeien hield, er niet meer. Krijgen ze
een nieuwe bestemming?

Snellezen met de vierkantjes
Leesprogramma met werkwijzer en werkbladen 
voor beginnende volwassen lezers
Anita Middel



Een hogere macht
Bart Veenstra
Geert Koele jaagt graag. Vooral op kerstavond, als iedereen in
de kerk zit. ‘Daar zul je nog voor boeten,’ zegt zijn vrouw Els.
Geert lacht daar om. Hij gelooft niet in een hogere macht. Tot
dit jaar...

Thee op het lichtje
Ria van Adrichem
Moederdag. Karin is moeder van twee zoons. De jongens bren-
gen haar ontbijt op bed. ’s Middags gaan ze naar oma. Daar is
Karin zelf weer kind.

Een Chinese kerst
Anita Middel
Eerste kerstdag. Els en Ron hebben de hele dag voor zichzelf.
Om half acht gaan ze eten bij vrienden. Maar net als ze weg wil-
len, gaat de bel…

Een goed begin
Ria van Adrichem
Oudejaarsavond. Hilda gaat naar een feest bij vrienden. Daar
ontmoet ze ook Rick weer, haar ex-echtgenoot. Hij neemt haar
in zijn armen. ‘Kunnen we het weer proberen?’ fluistert hij.
Maar dan laat Hilda zien wie ze nu is.

Een tas vol schatten
Paula Boon-Thieleman
December 1944. Met de pont de IJssel over en bij de boeren
voedsel vragen. Vader durft niet meer. Steeds meer mannen
worden opgepakt door de Duitsers. ‘Laat mij dan gaan,’ stel ik
voor.

Mooi bloot
Paula Boon-Thieleman
Rinus is schilder van beroep. Sinds kort heeft hij een klus op de
kunstacademie. Hij kijkt zijn ogen uit. Naar de modellen en de
beelden die ze daar maken. Wat zou hij graag zelf een beeld
hebben. Riek wil het hem graag geven voor Sinterklaas. Maar
het is te duur. Dan bedenkt ze wat anders...

N I E U W  

Inbraak
Anita Middel
Jan en Riet zijn even weg voor een boodschap. 
Als ze weer thuiskomen, staan de kastdeur en de
laatjes open. Er is ingebroken. Is de dief nog in
huis?

U kunt deze materialen bestellen bij:

De Stiep Educatief
Oranjelaan 16 3235 SV Rockanje
tel/fax [0181] 40 47 82 of fax [038] 420 18 93 
e-mail: bestel@stiep-educatief.nl
u kunt natuurlijk ook via internet bestellen

www.stiep-educatief.nl

____ x Snellezen met de vierkantjes à e 27,50

____ x Kalkoen met friet à e 3,75
____ x Aardbeien à e 3,75
____ x Een hogere macht à e 3,75
____ x Thee op het lichtje à e 3,75
____ x Een Chinese kerst à e 3,75
____ x Een goed begin à e 3,75
____ x Een tas vol schatten à e 3,75
____ x Mooi bloot à e 3,75
____ x Inbraak à e 3,75

____ x Snellezen + 1 x 9 vierkantjes e 55,-
____ x Snellezen + 5 x 9 vierkantjes e 166,-
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