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Wat is de Leestrainer?
De Leestrainer is Oefensoftware bij de methode 

Estafette waarmee de leerlingen zelfstandig werken 

aan hun technische vaardigheid. De leerlingen oefenen 

met het lezen van een hoofdstuk uit een omnibus, met 

Vloeiend & vlot, en met intonatielezen in het onderdeel 

‘Kruip in de huid van…’.

Voor wie is de Leestrainer bedoeld?
Alle leerlingen in jouw groep (aanpak 1, 2 en 3) kunnen 

oefenen met de Leestrainer. De Leestrainer is er voor de 

niveaus M4 t/m Plus. Als leerkracht kun je met behulp 

van de Leestrainer de leesontwikkeling van jouw 

leerlingen handig volgen in de Leerkrachtsoftware. Je 

kunt bijvoorbeeld opnames van voorlezende leerlingen 

beluisteren en hun scores op woordenflitsen bekijken. 

Hoe kun je de Leestrainer inzetten?
De Leestrainer kan natuurlijk dienen als programma om 

op school of thuis extra te oefenen met lezen, buiten de 

Estafettelessen. Maar het is juist ook erg geschikt om in 

te zetten binnen de Estafetteles. Een groot deel van de 

Estafetteles is de leerkracht bezig met het begeleiden 

van de aanpak 1-kinderen. De Oefensoftware kan 

een deel van die begeleiding overnemen, vooral bij 

het onderdeel ‘Hoofdstuk lezen’ (tijdens de Begeleide 

verwerkingsfase), waardoor de leerkracht aandacht kan 

geven aan de andere aanpakken. Maar de Leestrainer 

biedt natuurlijk nog meer mogelijkheden.

In dit artikel zullen we tips geven voor het integreren 

van deze Oefensoftware in de Estafettelessen. Met 

de voorbeelden in dit artikel tonen we verschillende 

mogelijkheden en willen we jou op ideeën brengen 

voor de organisatie van jouw eigen lessen. 

Combinatiegroepen
Speciaal voor leerkrachten en leerlingen in 

combinatiegroepen kan de Leestrainer een handige 

ondersteuning zijn binnen de les. Terwijl de ene groep 

instructie krijgt van de leerkracht, kan de andere groep 

zelfstandig het hoofdstuk lezen met begeleiding van de 

Leestrainer. 

Zo heb je met de Oefensoftware een paar ‘extra handen’ 

in de klas en kun je je richten op de leerlingen die de 

hulp het meest nodig hebben.

Uitgeverij Zwijsen,  
augustus 2021

Werken met de  
Estafette Oefensoftware: Leestrainer



Estafette editie 3 • © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg • blad 2 van 3

Onderdelen van de Leestrainer

Hoofdstuk lezen 
De leerlingen kunnen begeleid door de Leestrainer 

de lestekst lezen uit de omnibus (M4 t/m E6) of het 

leeswerkboek (M7 t/m Plus). Ze lezen vervolgens de 

voor-koor-zelfmethodiek en kunnen ook opnames 

maken van zichzelf bij het voorlezen van een fragment. 

Lezers die nog veel fouten maken, lezen met de 

instelling ‘correct lezen’ (de Leestrainer leest woord 

voor woord mee). De overige leerlingen lezen met de 

instelling ‘vlot lezen’, waarbij de doelstelling ligt op het 

vlot en vloeiend lezen van de tekst.

Oefenen met Vloeiend & vlot
De Vloeiend & vlot boekjes M4 t/m Plus zijn in digitale 

vorm beschikbaar in de Oefensoftware. De leerlingen 

kiezen een leesmoeilijkheid om mee te oefenen.  

Ze doorlopen de uitlegkaart van deze leesmoeilijkheid 

en vervolgens oefenen ze op woordniveau, op 

zinsniveau en tot slot op tekstniveau. De Leestrainer 

geeft hierbij instructie. Bij de zins- en tekstkaart kunnen 

de leerlingen hun leesprestaties opnemen. 

Woorden flitsen
Woorden flitsen is een extra onderdeel van Vloeiend & 

vlot. De leerling kan flitsen met woorden van het doel 

– AVI – niveau of als herhaling met de woorden van het 

voorgaande niveau. Er worden alleen woorden getoond 

van categorieen leesmoeilijkheden waarover in de 

Estafetteles instructie is gegeven. Na het flitsen kan 

de leerling beluisteren hoe hij een woord las en direct 

daarna hoe de Leescoach het leest. Lastige woorden 

kunnen worden verzameld om apart mee te flitsen. 

Kruip in de huid van…
Met dit onderdeel (M4 t/m E6) kunnen de leerlingen 

oefenen met intonatielezen. De leerling kiest een rol en 

een tekst en oefent vervolgens de tekst. Met behulp  

van de stiften markeert de leerling woorden waar  

hij/zij extra aandacht aan wil besteden. Na het oefenen 

neemt de leerling leesprestaties op. Daarna is een korte 

animatie te zien van het gekozen personage dat de 

tekst uitspreekt met de stem van de leerling. 
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Voorleesstoel
De voorleesstoel is een onderdeel van ‘Kruip in de huid 

van…’. De leerling kiest de voorleesstoel wanneer hij/zij 

een zelfgesproken tekst wil inspreken. De leerling leest 

de tekst dan voor van papier. Daarna wordt de leesstoel 

getoond met de animatie van een kind dat de tekst 

voorleest met de stem van de leerling. 

Met welke onderdelen laat je de 
leerling werken?
In het onderstaande schema zie je welke onderdelen 

het meest geschikt zijn voor elke Aanpak. 

Aanpak 1 2 3

Hoofdstuk lezen

Vloeiend & Vlot

Woorden flitsen

Kruip in de huid van…

Leesstoel

Inzet Leestrainer binnen de 
Estafettelessen
Uitgangspunten:
• Een Estafette basisles duurt (in principe) 50 minuten. 

(we hebben een tijdschatting aangegeven bij elke 

fase van de les, maar uiteraard zal deze in de praktijk 

variëren) 

• In een week zijn in de middenbouw 2 basislessen en  

2 vervolglessen. In de bovenbouw 2 basislessen en  

1 vervolgles. Daarnaast is er wekelijks een uur extra 

leestijd voor Aanpak-1 leerlingen. In de middenbouw 

is dit uur verdeeld over 4x15 minuten, in de boven-

bouw over 3x20 minuten.

• De Oefensoftware is geen programma dat je van  

A t/m Z doorloopt. Je oefent naar behoefte met 

onderdelen die geschikt zijn. De sessietijd staat dan 

ook niet vast en kan per leerling worden ingesteld.  

Zo kan de leerkracht differentiëren in leertijd aan de 

computer.

• Je kunt eventueel een rooster maken waarin alle 

leerlingen uit jouw groep aan bod komen bij het 

werken met de Leestrainer, maar je kunt er ook voor 

kiezen om de Leestrainer alleen voor bepaalde 

leerlingen in te zetten.

Inzet Leestrainer buiten de 
Estafettelessen
• Vóór de Estafetteles kan de Oefensoftware ingezet 

worden als pre-teaching. Zo kunnen de leerlingen de 

tekst vooraf zelfstandig al een keer beluisteren of 

lezen.

• Je kunt buiten de Estafettelessen leerlingen laten 

oefenen met de Leestrainer. Dit kan een roulatiesy-

steem zijn of met de gehele groep op een vaste 

moment van de dag. Dit uiteraard afhankelijk van het 

aantal beschikbare laptops/tablets.

• Je kunt de leerlingen ook thuis laten oefenen met de 

Oefensoftware. Ouders kunnen er thuis op inloggen 

met de thuisinlog. Je kunt in de leerkrachtsoftware 

zien waarmee de leerling heeft geoefend en de 

resultaten inzien.

Extra tijd
Uiteraard is het juist in de Extra leestijd voor de Aanpak 

leerlingen van belang dat de leerkracht goede instructie 

en begeleiding geeft. Toch kan ook de Leestrainer 

worden ingezet bij deze lessen. Juist vanwege de 

opnamemogelijkheden. Geschikte onderdelen voor 

de Extra tijd zijn: Vloeiend & vlot, woorden flitsen en 

oefenen in de Leesstoel (Kruip in de huid van ... )  

met een eigen tekst (eventueel van een lager niveau). 

De kracht zit hem in de combinatie ‘leerkracht 
begeleidt’ en ‘inzet computer’. De computer kan de 
leerkracht niet volledig vervangen!

Het belangrijkste advies dat wij willen geven ten 

aanzien van de organisatie van de lessen met de 

Oefensoftware is:

Kijk naar de behoefte binnen jouw groep en kijk 
naar de mogelijkheden op jouw school. Zet de 
Leestrainer in waar hij het hardst nodig is. 


