
  

'Kraak de taalcode' leert  kinderen op 

een speelse wijze voor te bereiden op het 

leren lezen. Dit door eenvoudige woorden 

voortdurend en in vele varianten met elkaar 

te vergelijken. Vrij snel ontdekken begin-

nende lezertjes dan dat datgene wat in 

verschillende woorden gelijk klinkt, ook 

hetzelfde letterteken heeft. En ook het 

omgekeerde geldt: wat met dezelfde letter 

geschreven wordt, klinkt eveneens gelijk. Zo 

begrijpen kinderen veel gemakkelijker hoe 

het lezen in elkaar zit.

 

Veilig: Omdat er bij 'Kraak de taalcode' 

geen zogenaamde ‘globaalwoorden’ (dat zijn 

woorden die vooraf moeten vanbuiten 

geleerd worden) voorkomen, is deze werk-

wijze aan geen enkele andere leesmethode 

gebonden en ondersteunt ze bovendien op 

een volkomen veilige wijze alle voorberei-

dend werk bij de start van iedere bestaande 

leesmethode. Alle voorkomende woorden 

zijn klankzuiver. De letters worden steeds 

benoemd zoals ze in de woorden klinken, 

niet zoals in het alfabet.

  

Deze doos bevat vijf boekjes van elk 20 

bladzijden, samen met het rotaspel. 

.

Boekje 5 tenslotte brengt alle 

verworven inzichten uit de 

vorige boekjes op een 

speelse wijze bij elkaar, en 

gaat ook weer een stapje 

verder. Kinderen hebben er 

nu geen moeite meer om de 

gelijkenissen in klank- en 

schriftbeeld te ontdekken in 

woorden als "haas, vos, muis"  

en aan de hand van een 

prentenreeks reeds eenvou-

dige zinnetjes te verklanken, 

en dit zonder dat ook maar 

één letter echt gememori-

seerd hoeft te zijn.

 

 

Boekje 4 geeft diverse 

oefeningen waarin woordpa-

ren uit de vorige boekjes 

met elkaar gecombineerd 

worden. Kinderen zoeken 

naar de onderlinge gelijke-

nissen en verschillen in 

woordgroepjes als "maan, 

haan en haas"  of "huis , 

haas en vaas" en dit weer in 

heel wat varianten. 

 

Boekje 3 vervolledigt de 

gevolgde weg door nu woor-

den te laten vergelijken met 

een gelijk begin- en eindstukje, 

woorden zoals b.v. 'haas' en 

'huis' . Kinderen begrijpen nu 

veel beter de 'geledingen' in 

een woord en ontdekken 

spelenderwijs de naam van de 

verschillende stukjes waaruit 

een woord bestaat. 

.

 

In boekje 2 doen we dit alles 

nog eens over, nu hebben 

onze woorden echter een gelijk 

beginrijm; woorden dus als 

'haas' en 'haan'. Ook hier 

ontdekken onze toekomstige 

lezertjes via heel wat gevari-

eerde oefeningen de gelijkenis-

sen en verschillen in deze 

woordparen. 

 

In boekje 1 hebben we 

aandacht voor woorden met 

een gelijk eindrijm: woorden 

als 'haas' en 'vaas'. Kinderen 

verklanken een aantal pren-

ten, beluisteren ze en gaan 

na of ze al dan niet rijmen, ze 

vergelijken hierbij ook de 

gedrukte woordbeelden met 

elkaar. 

 

Op speelse wijze leren lezen

met het rotaspel
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Kraak de taalcode
boekje 1 van 5 

Kraak de taalcode! 
door woorden met elkaar te vergelijken.

Voor kinderen uit de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar.
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Op een speelse wijze leren lezen, 

met het rotaspel!
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Kraak de taalcode! 
door woorden met elkaar te vergelijken.

Voor kinderen uit de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar.
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Op een speelse wijze leren lezen,

met het rotaspel!
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boekje 2 van 5 
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Kraak de taalcode! 

door woorden met elkaar te vergelijken.
Voor kinderen uit de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar.
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Op een speelse wijze leren lezen,

met het rotaspel!
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boekje 3 van 5 
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Kraak de taalcode! 

door woorden met elkaar te vergelijken.
Voor kinderen uit de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar.
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Op een speelse wijze leren lezen,

met het rotaspel!

Kraak de taalcode
boekje 4 van 5 
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Kraak de taalcode! 
door woorden met elkaar te vergelijken.

Voor kinderen uit de laatste kleuterklas en 
het eerste leerjaar.
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Op een speelse wijze leren lezen, 

met het rotaspel!
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