Beleid

Leesbeleid op
school en in de klas
Het zoeken naar goede teksten voor een thema
is vaak een uitdaging. Het moet aansluiten bij
het thema, het niveau van de leerlingen, en
de teksten moeten interessant zijn voor het
onderzoek. In dit artikel wordt de nieuwe digitale
tekstenbank ‘Klassenteksten’ toegelicht en hoe
deze te gebruiken is in de onderwijspraktijk.
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