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Inleiding

Methode

Op muziek gaan veel
dingen makkelijker.
Het ritme brengt een
bepaalde structuur
waardoor je tempo versnelt
en je activiteit vloeiender
verloopt.
Wij waren benieuwd
of het ook werkt
bij lezen.

We hebben eerst met de kinderen ritme verkend.
Zo zijn we in de gymles gaan dansen, springen en stuiteren.
Bij de muziekles hebben we gelet op ritme in liedjes,
waarbij de kinderen mee tikten op de maat .
We gingen hardop lezen met een metronoom. Zo leerden
de kinderen hun eigen ritme te gebruiken tijdens de
technisch leeslessen. Door middel van liedjes en ‘koorlezen’
werden de kinderen gedwongen in een sneller tempo te
lezen dan ze gewend waren. We hebben in plaats van de
gebruikelijke leeslessen en methode deze ritmelessen
toegepast.

Onderzoeksvraag
Kunnen kinderen sneller lezen
door bij technisch lezen ritme
te gebruiken?

We hebben ons onderzoek gedaan in groep 4 en 6.
Groep 5 hebben we getest als
controle groep

RESULTATEN na 6 weken
Drie Minuten Toets

AVI Toets
Na 6 weken hebben wij ook de Avi leestoets afgenomen.
Normaal doen we dit ieder half jaar. De kinderen horen
dan gemiddeld één stap vooruit te zijn gegaan = 6
maanden vooruitgang
extra groei
verwachte groei
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groep 5

groep 6

groep 6

Wij hebben na 6 weken de technisch lezen toets
DMT afgenomen.
In groep 4 zouden de kinderen een Vaardigheids
Score toename moeten hebben van 4,2, maar
de toename was gemiddeld 9,5. Dat is 111%
meer dan normaal
In groep 6 zou de toename van VS 1,5 moeten
zijn. De kinderen hadden een gemiddelde
toename van 5,2. Dat is 247% meer dan
normaal
In groep 5 (onze controlegroep) zou de toename
1,5 moeten zijn, maar dit was een toename van
1,9. Dat is 27% meer dan normaal
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groep 4

In iedere groep zitten kinderen die al het hoogste niveau
bereikt hebben. Van de kinderen die nog kunnen groeien
hebben we de volgende grafiek
groep 4

groep 5

groep 6

Er zijn in groep 4 en 6 grote sprongen gemaakt in zeer
korte tijd. Zo zijn de kinderen van groep 4 en 6, die
konden groeien, gemiddeld een half jaar vooruit gegaan
in 6 weken. In groep 5 was dit niet het geval.

