
Estafette editie 3 (2019) is een methode voor technisch, begrijpend én 
studerend lezen voor de groepen 4 t/m 8. Lezen wordt in samenhang 
aangeboden, en dat in elke les, waarbij het draait om de inhoud van 
de tekst en wat de schrijver ze wil vertellen. Hierdoor krijg én houd je 
leerlingen aan het lezen. 

Estafette editie 3 biedt hét antwoord op de punten waar het  
Ministerie van Onderwijs en de Taalunie zo op hameren in hun  
leesoffensief en actieplan!

Zie ook

De feiten op een rij:

• zó leuk kan lezen zijn! 
• bekende naam maar een compleet nieuwe methode
• lezen in samenhang aangeboden 
• aansprekende teksten en veel variatie
• in groep 7 en 8 nadruk op begrijpend en studerend lezen
• zeer geschikt voor combinatiegroepen
• software en leesseries voor school én thuis
• geïnspireerd op Close Reading;

Lezen in samenhang aangeboden. Technisch lezen, begrijpend 
lezen, leesbeleving en leesbevordering in elke les, bij iedere 
tekst

In groep 4, 5 en 6 krijgen leerlingen een sterke basis technisch 
lezen en wordt dit meteen geïntegreerd met leesbegrip en 
leesbeleving

In groep 7 en 8 kantelt het zwaartepunt naar begrijpend en stu-
derend lezen met onderhoud van technisch lezen. Met als doel 
dat leerlingen zelfredzaam het voortgezet onderwijs instromen

In Estafette staan niet de leesstrategieën en -doelen centraal, 
maar de inhoud van de tekst

Compleet nieuwe technische leerlijn. Per les één woordtype 
centraal en iedere jaargroep herhaling van dat woordtype om 
zo doeltreffend te komen tot geautomatiseerd lezen

In Estafette editie 3 is begrijpend lezen geïnspireerd op Close 
Reading, een verdiepende manier van lezen waarbij je probeert 
te achterhalen wat de schrijver je wil vertellen
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Elk jaar behandel je een M en een E deel

Voor elk deel zijn er twee leerstofpakketten, A en B

Een leerstofpakket biedt stof voor acht lesweken

In totaal zijn dat dus 4 x 8 weken = 32 lesweken lees-
onderwijs in een schooljaar

Tussendoor zijn er verschillende toetsmomenten

In groep 4, 5 en 6 geef je twee basis- en twee vervol-
glessen per week. De basisles is leerkrachtgebonden. 
In de vervolgles zijn leerlingen vooral zelfstandig aan 
het werk

In groep 7 en 8 geef je drie lessen in de week. Een 
basisles en vervolgles begrijpend lezen. En een les 
studerend lezen en studievaardigheden

Opbouw

Estafette biedt leerlingen binnen elk AVI-niveau leesonderwijs op  
maat en werkt met drie aanpakken: 1, 2 en 3. Maar de hele groep 
blijft betrokken bij dezelfde tekst.

Groep 4, 5 en 6:
De leerlingen met een vlotte leesontwikkeling krijgen Aanpak 3 en 
volgen de pluslijn. De pluslijn biedt veel uitdaging door oefeningen op 
een hoger niveau en door het aanbod van nieuwe teksten. Leerlingen 
met een gemiddelde leesontwikkeling krijgen Aanpak 2 en volgen de 
basislijn. Leerlingen die wat meer moeite hebben met lezen volgen de 
basislijn. Ze krijgen daarbij Aanpak 1 met verlengde instructie, meer 
begeleiding en extra leestijd (4 x 15 minuten).

Groep 7 en 8:
In groep 7 en 8 ligt de nadruk op begrijpend en studerend lezen. 
De aanpakken worden dan ook daarop vastgesteld. Leerlingen die 
wat meer moeite hebben met het verdiepend lezen van de tekst of 
minder goed zelfstandig kunnen werken krijgen verlengde instructie 
en meer begeleiding (Aanpak 1). De leerlingen die een gemiddelde of 
vlotte leesontwikkeling doorlopen, volgen Aanpak 2 en 3 en werken 
in grotere mate zelfstandig. De leerlingen van wie de technische 
leesvaardigheid nog onvoldoende is, krijgen elke week 3 x 20 minuten 
extra leestijd.

Differentiatie
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Sluit volledig aan op het Dyslexie Protocol
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Toetsing
en evaluatie

Estafette editie 3 sluit aan op de nieuwste 
Cito-leestoetsen. Die neem je af na ieder M of 
E deel

Op basis van de Cito-toetsresultaten van de 
leerlingen krijg je vanuit de Leerkrachtsoftware 
een groepsplan voorgesteld

Halverwege een blok kun je met de methode-
gebonden toetsen technisch lezen en begrij-
pend lezen vaststellen in welke mate een leer-
ling de aangeboden leerstof beheerst en waar 
nodig de aanpak moet worden bijgesteld

De software zorgt voor een snelle verwerking 
bij de afname van toetsen

Je krijgt op leerlingniveau een advies voor de 
Oefensoftware

Koppeling met:

De software bestaat uit Leerkrachtsoftware en Oefensoftware. 

De Leerkrachtsoftware is onmisbaar bij het geven van je lessen. 

• Houvast bij het voorbereiden, geven en evalueren van je lessen 
en de resultaten

• Kerndoeldekkend begrijpend lezen
• Unieke ondersteuning bij combinatiegroepen
• Adviezen op leerling- en groepsniveau
• Koppeling met: Cito, Momento, Parnassys en dotcomschool

Met de Oefensoftware kunnen leerlingen op school én thuis zelf-
standig hun leesvaardigheid oefenen. En dat op hun eigen niveau.

• Allerlei aansprekende oefenvormen
• Inloggen kan op school én thuis 
• Leerlingen kunnen zelf bijvoorbeeld het lettertype en leestempo 

instellen
• Ook goed in te zetten als pre-teaching voor zwakke lezers of 

kinderen met dyslexie
• De leerkracht heeft inzicht in de resultaten

Software
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Met Estafette editie 3 bied je leesonderwijs van nu: lezen in samenhang!

Meer informatie kijk op 
zwijsen.nl/estafette

Uitgeverij Zwijsen BV  
T  013 - 38 38 88    
klantenservice@zwijsen.nl
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