
 

 
 
Terug naar school met Estafette editie 2  
 
 
 
Beste leerkracht,  
 
Gaat jouw school maandag 8 februari ook weer open? Na een periode van ruim vijf weken 
thuisonderwijs komen de leerlingen weer terug op school en in de klas. Het is fijn om elkaar weer te 
zien, toch zal de opstart anders zijn dan na een gewone lange vakantie. Graag willen we jou daarbij 
helpen door enkele tips en suggesties te geven. We hopen jou als leerkracht hiermee te 
ondersteunen.  
 
Terugblikken op het lezen thuis  
Kijk met de leerlingen terug op de periode dat de school gesloten was. Praat met de leerlingen hoe 
het leren thuis is gegaan. Dit zal wellicht per leerling verschillen. Ga met de leerlingen ook in gesprek 
over de boeken die zij tijdens deze weken hebben gelezen. Je kunt hierbij de volgende vragen stellen:  
- Welk boek heb je gelezen?  
- Waarom had je voor dat boek gekozen?  
- Wat vond je van het verhaal?  
- Wat vond je van de illustraties?  
- Kun je kort iets over het verhaal vertellen?  
- Aan wie zou je het boek aanbevelen?  

 
Niet alle kinderen zullen thuis in de gelegenheid zijn geweest om boeken te lezen. Nodig hen uit om 
te vertellen over verhalen die zij via (teken)films gezien hebben. Ook verhalen via films geven 
aanknopingspunten om het verhaal en de beleving ervan te bespreken.  
 
Breng het leesniveau van de kinderen in kaart  
Om zicht te krijgen op de leesresultaten van de leerlingen kun je gebruik maken van de Cito-toetsen 
die je in deze periode af had genomen. We adviseren om deze toetsen te gebruiken om zicht te 
krijgen waar de leerlingen nu staan in hun ontwikkeling en niet zozeer als absolute toetsing. Er is in 
de afgelopen periode immers geen gelegenheid geweest tot optimale instructie en oefening. Breng 
met behulp van deze leestoetsen in kaart welke leerlingen extra instructie en begeleiding nodig 
hebben.  
 
 
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met onze medewerkers van de 
klantenservice via klantenservice@zwijsen.nl of bel 013 – 583 88 88.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Michael van Haaren  
Uitgever voortgezet lezen  


