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Over ik lees!

Leren lezen is geweldig. Er gaat voor kinderen 
een wereld open. De serie ik lees! is speciaal 
ontwikkeld voor kinderen die net leren lezen. 
Het zijn toegankelijke boeken met leuke, 
grappige en spannende verhalen. Ook staan 
er veel illustraties in, waar kinderen niet alleen 
heel erg van genieten, maar die ook helpen 
om het verhaal goed te kunnen begrijpen. De 
meeste kinderen vinden het lezen van series 
erg fijn. In het eerste deel maken ze kennis 
met de hoofdpersoon en de wereld waarin 
hij of zij leeft. Heeft het kind het verhaal met 
plezier gelezen? Dan is het natuurlijk heerlijk 
dat er nog (veel) meer delen zijn!

De boeken uit de serie ik lees! bestaan steeds 
uit vier delen. De opbouw van het AVI-niveau 
is altijd hetzelfde, van AVI start tot en met 
AVI M4. Zo volgt een reeks precies de lees-
ontwikkeling van een kind. In elke reeks staat 
een aansprekend thema centraal. Zoals zwem-
les, helden of paarden.of paarden.of
Zo zit er voor iedere lezer wel iets leuks bij! 
En ook handig: de delen zijn ook prima af-
zonderlijk van elkaar te lezen.

Lot en Ot
De boeken van Lot en Ot gaan over de vriend-
schap tussen het meisje Lot en haar paard Ot. 
Lot woont in een boomhut en gaat elke dag 
op haar paard naar school. Samen maken ze 
veel avonturen mee. In deel 1 lees je hoe Lot 
en Ot elkaar leren kennen, in deel 2 gaan ze 
met de hele klas op schoolreisje, in deel 3 
geeft Lot een slaapfeest in de boomhut en in 
deel 4 gaat Lot een boek maken voor haar 
vriend Jip. Ieder avontuur speelt zich af in 
een ander seizoen.

Voor het lezen
Introduceer de serie ik lees! door de vier 
boeken van Lot en Ot te laten zien. Kies één 
of meerdere titels uit die de leerlingen straks 
gaan lezen. Laat behalve het omslag ook de 
introductiepagina zien. Stel voordat ze begin-
nen met lezen klassikaal de volgende vragen.
• Over wie denk je dat dit verhaal gaat?
•  Wanneer denk je dat het verhaal zich 

afspeelt?
• Waar denk je dat dit verhaal over gaat?
Laat de leerlingen hun antwoorden steeds 
beargumenteren.

Tijdens het lezen
De leerlingen gaan nu het boek lezen. Op de 
laatste pagina van ieder ik lees!-boek staan 
opdrachten die leerlingen zelfstandig kunnen 
uitvoeren. Wijs de leerlingen hierop en laat 
ze er twee uitkiezen. Als ze tijd over hebben, 
kunnen ze drie opdrachten maken.

Na het lezen
Bespreek het boek kort klassikaal. 
Stel daarbij de volgende vragen.
• Welk stukje vond je het spannendst? 
 En waarom?
• Welk stukje vond je het grappigst? 
 En waarom?
• Welke tekening vond je het mooist? 
 En waarom?
•  Zou je nog meer boeken over Lot en Ot 

willen lezen. 
Zo ja, welk boek zou jij graag willen lezen? 
Achter in het boek vind je een overzicht 
van de titels uit deze serie.


