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Naam materiaal Leeskrakers 

Zakelijke gegevens 
materiaal 

Schoolsupport I ABIMO uitgeverij 

www.schoolsupport.nl 

Domein Taalvaardigheden Lezen  Begrijpend lezen Rekenen  

Visueel-ruimtelijk Vakoverstijgende 
materialen en 
lespakketten 

Leren leren Aanvullend op 
curriculum 

Kenmerken van de 
eerste leerlijn  

Inhoud en thema sluit aan 
bij reguliere stof. 

Materiaal bestaat uit 
opzichzelfstaande 
opdrachten. 

Materiaal vereist 
begrip en inzicht. 

Opdrachten zijn gericht op 
toepassen van verworven 
kennis. 

Omvang van de 
leerstappen is relatief 
beperkt. 

Materiaal is veelal zelf 
instruerend. 

Kenmerken van de 
tweede leerlijn 

Inhoud en thema biedt 
nieuwe elementen t.o.v. 
reguliere stof. 

Materiaal is 
vakoverstijgend en 
thematisch van aard. 

Opdrachten vragen 
een hoog analytisch 
vermogen. 

 Opdrachten vereisen een 
creatief oplossend 
vermogen. 

Omvang van de 
leerstappen wordt door 
de leerling zelf bepaald. 

Materiaal vereist 
instructie en 
begeleiding door de 
leerkracht.  

Inschatting 
leerstofjaarniveau 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

Beschrijving 
materiaal 

De raadsels zijn qua opzet identiek aan de puzzels in de puzzelboekjes van 
Logiquiz. Het materiaal bestaat uit twee kopieermappen, één voor leerlingen 
vanaf groep 5 en één voor leerlingen vanaf groep 6. 

Algemene taak 
omschrijving 

Leeskrakers is gericht op het toepassen van verschillende 
(denk)vaardigheden, zoals begrijpend lezen, associatief en logisch denken en 
analyseren en classificeren. Verder wordt bij het oplossen van de raadsels 
nadrukkelijk een beroep gedaan op concentratie en doorzettingsvermogen. Er 
zijn per map in totaal 24 raadsels opgenomen in verschillende niveaus. De 
raadsels met een hogere moeilijkheidsgraad zijn aangegeven met een – of 
een *. 
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Niveau werk/ en 
leervaardigheden 

Zelfstandig werken Zelfstandig leren Zelfverantwoordelijk 
leren 

Taken van de 
leerkracht 

Voorbereiding/instructie Begeleiding  Evaluatie 

Voor het oplossen van de 
raadsels is geen 
specifieke instructie vooraf 
noodzakelijk. 

Leerlingen kunnen 
zelfstandig aan de 
raadsels  werken.  
Vraag leerlingen om de 
route op te schrijven op 
grond waarvan ze tot 
de oplossing zijn 
gekomen. Door dit te 
vragen worden 
leerlingen zich nog 
meer bewust van de 
systematiek die ze 
gevolgd hebben. 

Op de achterkant van 
de kopieerbladen staat 
de oplossing van de 
raadsels en de 
volgorde waarin de 
aanwijzingen leiden tot 
de oplossing. 
Leerlingen kunnen hun 
oplossingen 
zelfstandig 
controleren. 

Inschatting 
tijdbesteding 
leerling 

Incidentele, kortdurende opdrachten. 

Vereiste 
beginsituatie 
leerlingen 

 Leerling beschikt over voldoende leesniveau. 

Leerdoel  Leerling leert logisch na te denken. 

 Leerling leert op een systematische manier gebruik te maken van 
informatie. 

Aanvullende 
informatie 

Leeskrakers is geschikt materiaal voor korte verrijkingsmomenten of voor vrije 
keuzemomenten. Interessant aan deze raadsels is, dat leerlingen gedwongen 
worden op een systematische manier te werk te gaan. Dit maakt dit materiaal 
heel geschikt voor leerlingen die moeite hebben met het toepassen van een 
structurele aanpak bij het oplossen van problemen.                                       
Nadeel van het materiaal is dat de raadsels allemaal een soortgelijke aanpak 
vragen, waardoor het kan voorkomen dat (hoog)begaafde leerlingen na enige 
tijd uitgekeken raken op de raadsels.  

 


