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Kom je ook? 
Kom ook naar de Conferentie Close 
Reading op vrijdag 8 november in 
Bunnik.  
Kijk voor alle info & inschrijven op: 
www.expertis.nl/agenda 
 
Enthousiast geworden? 
Wil je ook aan de slag met Close 
Reading? Zie het aanbod op:  
www.expertis.nl/closereading 

 
Meer weten? 
Neem contact op met:  
 
Tony van Dalen 
M: 06-29 00 24 11 
E: tony.van.dalen@expertis.nl 
 
Dortie Mijs 
M: 06-54 37 38 95 
E: dortie.mijs@expertis.nl 
 
Marieke van Logchem 
M: 06-43 35 13 18 
E: marieke.van.logchem@expertis.nl 
 
 

De conferentie op 5 april was zo succesvol, dat wij, als Expertisadviseurs, 
besloten hebben een herhaling te organiseren op 8 november 2019.  
In juli van het vorige jaar vonden we de tijd rijp om een conferentie rondom 
Close Reading te organiseren.  
Het boek Close Reading van Dortie Mijs, Marieke van Logchem en Tony van 
Dalen werd in september 2018 op de markt gebracht en zeer goed  
ontvangen. Ook hadden al veel scholen een begeleidingstraject voor het 
schooljaar 2018-2019.  
Inmiddels is Expertis de organisatie die als expert gezien wordt op het ge-
bied van Close Reading.  
Deze dag moest passend zijn voor zowel mensen die willen kennismaken 
met Close Reading als voor  leerkrachten die al Close Reading-lessen geven 
en hun kennis willen verdiepen. Dit leek een uitdaging, maar door wereld 
oriënterende thema’s als rode draad van de conferentie te kiezen, bleek ook 
voor de ervaren mensen de dag inspirerend te zijn.  
Het bleek dat een conferentie over Close Reading aansloot bij de behoefte 
van veel scholen. Begrijpend lezen is voor veel scholen een zoektocht. Hoe 
kunnen wij kinderen beter en met meer plezier leren (en dus begrijpend) 
lezen! Binnen korte tijd was de conferentie volgeboekt. 
 
Een greep uit de aangeboden workshops 
  •  Basisworkshop 1: De opzet voor de Close Reading-les voor de  
       onderbouw (groep 1-3). Deze workshop liet de leerkrachten ervaren dat 
       de opzet van de Close Reading-les jonge kinderen actief betrokken 
       maakt en dat juist een pittig boek kinderen heel erg boeit.  
  •   Workshop 9: Poëzie. In deze workshop hebben leerkrachten kunnen  
       ervaren dat poëzie veel mogelijkheden biedt om de tekst te door-   
       gronden en te beleven en dat een ieder er ook zijn eigen betekenis aan 
       verleent.  
  •  Workshop 10: Verhalende teksten gekoppeld aan kerndoel tijd. Door  
       historische verhalen te koppelen aan het kerndoel tijd leren kinderen 
       specifieke leesvaardigheden. In deze workshop ontdekten leerkrachten 
       hoe de inhoudslijnen van Tijd samenhangen met begrijpend lezen en 
       wat de meerwaarde is van integratie van deze twee gebieden.   
                                          
 
  



 

 

Wat was het een feest om deze workshops te mogen geven aan zulke leergierige en betrokken mensen! 
De workshops werden enthousiast ontvangen.  
 
Reacties 
We kregen veel positieve reacties zoals:  

 

De deelnemers aan de conferentie gaven ons gemiddeld een 8,4! 
 
Een impressie  

Meer Close Reading? 
Bent u nieuwsgierig geworden naar de conferentie Close Reading?  
Kom dan op vrijdag 8 november 2019 naar Bunnik!  
Kijk voor alle info & inschrijven op www.expertis.nl/agenda 
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