
  

 

Extra tips voor thuisonderwijs met  in de bovenbouw 
Nu de lockdown ook voor het basisonderwijs langer gaat duren, hebben we voor de 

bovenbouw van Estafette 3 wat handige tips bij elkaar gezet. We willen jullie als leerkrachten 

ondersteunen in deze uitdagende tijd. Heb je nog vragen, schroom niet om ze ons te stellen. 

Dat kan op verschillende manieren, zie zwijsen.nl/klantenservice   

 

Wij wensen jullie en jullie leerlingen veel succes! 

Team Estafette 

  

• Hoe langer de lockdown duurt, hoe moeilijker het voor sommige kinderen is om gemotiveerd thuis 

aan het werk te blijven. Concentreer je voor deze kinderen op de basisvaardigheden: rekenen, lezen, 

taal. Motiveer deze leerlingen om te blijven lezen: boeken, stripverhalen, luisterboeken enz.  

Wijs de leerlingen op de Oefensoftware: daar kunnen ze ook boeken en verhalen lezen uit de 

andere jaargroepen. Omdat nu gewerkt wordt met een nieuwe methode, zijn ook de verhalen uit de 

andere jaargroepen onbekend. Zeker voor leerlingen die thuis geen toegang hebben tot boeken kan 

dit een waardevolle bron zijn. 

 

• Er staan ook werkbladen rondom leesbevordering op https://www.zwijsen.nl/thuislessen/thuislessen-

estafette/  

 

• Mocht je in de afronding zitten van pakket M7B of M8B, de Cito-toetsen kun je pas afnemen na de 

lockdown.  Dat je de toets wellicht wat later dan normaal afneemt is niet erg. Je kunt gewoon starten 

met het A-pakket van het E-deel. Let op: wel even nieuwe materiaalpakketjes maken die de leerlingen 

af kunnen komen halen.  

 

• Voor de risicolezers in je groep adviseren we je om met hen voor-koor-door te oefenen aan de hand 

van het automatiseren via het digibord waarbij jij je beeldscherm deelt. Of aan de hand van een 

pagina uit vloeiend & vlot. Het kan ook goed werken om met hen voor elke les een afspraak in te 

plannen om in kleine groepjes samen de tekst te lezen.  

 

• Lezers op niveau en je betere lezers? Laat hen ze zelfstandig de tekst lezen en de vragen maken. Plan 

online afspraken om in kleine groepjes samen te praten over de tekst en de antwoorden te bespreken. 

 

• Kunnen de kinderen in groepjes of tweetallen online samenwerken? Laat ze dan per week 1 één van 

de twee lessen begrijpend lezen les samenwerken. Laat bij het samenwerken de focus liggen op het 

samen praten over de tekst. Kinderen hoeven niet samen tot een gezamenlijk antwoord te komen. 

 

• De lessen studerend lezen zijn voor kinderen mogelijk lastig zelfstandig te maken. Bekijk per week de 

les studerend lezen en beoordeel in hoeverre jouw kinderen dit zelfstandig zullen kunnen. Heb je er 

twijfels bij, geef dan aan dat ze deze lessen kunnen maken voor zover ze dat kunnen. Je kunt ze dan na 

de lockdown samen ‘inhalen’. Maar probeer als het even kan vast te houden aan de drie lessen per 

week waarin één onderwerp centraal staat. Lukt het niet om de drie lessen in één week te plannen? 

Smeer het dan uit over iets meer dagen.  
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• Na het maken van de lessen met het leeswerkboek volgt normaal op school het bespreken ervan. Dat 

is tijdens de lockdown lastig. En na de lockdown is er geen tijd om alle lessen samen opnieuw te 

bespreken. Geef kinderen daarom per week een afsluitende weekopdracht die gedeeld kan worden, 

zoals:     

 

- Maak na de 3 lessen van een week dan eens een lijstje van dingen over het onderwerp van de 

week die je nu weet nadat je de teksten hebt gelezen. Lukt het je om 5 nieuwe dingen te 

benoemen? 

- Maak na de 3 lessen van deze week zelf een tekstje over dit onderwerp. Jouw  tekstje moet 

minimaal 10 regels bevatten en maximaal 30 regels. 

- Maak na de 3 lessen van deze week een stripverhaaltje over dit onderwerp (of een 

tekening,…)  

Deze afsluitende werkstukjes kunnen na de lockdown ook mee naar school genomen en opgehangen worden. 

Zo kun je in een kort tijdsbestek toch even aandacht besteden aan alle lessen die door de kinderen zelfstandig 

gemaakt zijn. 

 

• Bij elke lesweek zitten in het leeswerkboek ook twee keuzeteksten. Zet die alleen in als je eraan toe 

komt. Of zet ze in voor een select groepje leerlingen wat wel wat extra werk/uitdaging kan gebruiken.  

Heb je nog vragen?  

Neem contact met ons op: https://www.zwijsen.nl/klantenservice 
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