
 
 

 

 
Tilburg, maart 2020 
 
Beste leerkracht, 
 
Laat je leerlingen thuis doorgaan met Veilig leren lezen. We bieden vanaf nu online de basislessen 
van kern 7 t/m kern 10 aan via www.zwijsen.nl/thuislessen. In deze brief lees je hoe jouw leerlingen 
hiermee aan de slag kunnen gaan. 
 
Belangrijk om te weten: 

• De online lessen worden als tijdelijke oplossing online geplaatst.  

• Leerlingen die noodgedwongen thuis zitten, kunnen hiermee op een eenvoudige wijze het 
leren lezen onderhouden. 

• We hebben absoluut niet het idee dat we jouw rol als leerkracht hiermee kunnen 
overnemen. De online lessen kunnen het fysieke onderwijs in de klas niet vervangen door  
het ontbreken van interactie. Ook is er geen professionele begeleiding door een leerkracht 
die signalen kan opvangen en weet hoe daarop in te spelen. 

• Je vindt enkel de basislessen voor technisch lezen en spellen online. Wij hebben er bewust 
voor gekozen om enkel de basislessen online aan te bieden. Wij realiseren ons dat het online 
volgen van lessen een extra inspanning van de ouders/verzorgers vraagt. Door enkel de 
basislessen aan te bieden proberen we die inspanning zo beperkt mogelijk te maken en toch 
het leren lezen door te laten lopen. Daarnaast verliezen de integratielessen hun kracht als er 
geen echte interactie is. 

• Op de website vind je naast de basislessen extra opdrachten voor leesbevordering.  

• Heeft jouw school een licentie voor de leerlingsoftware? Dan kunnen leerlingen hier extra 
mee oefenen. Heeft jouw school nog geen licentie voor de leerlingsoftware, dan kun je daar 
nu tot het einde van het jaar gratis gebruik van maken. Hoe je dat kunt doen, lees je 
verderop in deze brief. 

• De lessen van kern 7 t/m kern 10 staan online. Er is gekozen voor deze kernen, omdat de 
grootste groep scholen momenteel hiermee werkt. 

  
Voorbereiding 
Indien mogelijk geef je de leerlingen die thuis zitten de volgende materialen mee naar huis, of laat je 
ze ophalen door de ouders/verzorgers: 

• Veilig & vlot 

• Veilig gespeld 

• Eigen werkboek 

• Leesboekje maan of zon 

• Brief voor de ouders/ verzorgers bij thuislessen 

• Huiswerkschema voor de leerlingen: hierop kun je zelf aankruisen met welke lessen de 
leerlingen aan de slag kunnen gaan en er eventueel extra opmerkingen bij plaatsen. Je kunt 
dit schema aan je leerlingen meegeven. 

 
Mochten de kinderen geen materialen kunnen ophalen, dan vind je PDF-bestanden van deze 
materialen op de website www.zwijsen.nl/thuislessen. We hebben de materialen per lesdag 
gebundeld.  
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Wat neem je zelf mee naar huis? 
Je kunt alle informatie die je nodig hebt vinden in Digiregie. Wil je toch papieren materialen 
meenemen?  Neem dan de volgende materialen mee naar huis: 

• De handleiding 

• Een werkboek maan 

• Een werkboek zon 

• Veilig & vlot (zon en maan) 

• Veilig gespeld 
 
Welke lessen laat je je leerlingen volgen? 
Je kunt zelf bepalen welke lessen je je leerlingen laat volgen. Hiervoor hebben we een handig 
huiswerkschema gemaakt, waar jij als leerkracht aan kunt vinken welke lessen ze op welke dag 
moeten volgen. 
 
Bij elke lesdag vind je een filmpje met daarin de basisles. De kinderen zien het scherm van de 
leerkrachtassistent en horen een leerkracht hierbij uitleg geven. Vervolgens kunnen de leerlingen aan 
de slag in Veilig & vlot, Veilig gespeld, de werkboekjes en de leesboekjes. 
 
Hoe kun je je leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen zodra ze thuis aan het werk zijn? 

• Probeer elke dag even met de leerlingen te bellen of te skypen 

• Maak duidelijke afspraken met de ouders welke opdrachten je met de kinderen wilt 
bespreken. Tip: laat de ouders de ingevulde werkboekpagina’s scannen of er een foto van 
mailen/appen. Dan kun je die doorspreken met de leerlingen. 

• De extra werkbladen en ondersteunende materialen in Digiregie kun je als het nodig is als 
PDF naar de ouders sturen. 

• Vinden ouders het moeilijk om hun kind te helpen? In Digiregie vind je onder de tab 
“Ouders” informatie voor de ouders hoe ze dat kunnen doen. Deze pdf’s zijn ook op de 
pagina www.zwijsen.nl/thuislessen te vinden onder het kopje “Informatie voor 
ouders/verzorgers” 

 
Leerlingsoftware voor thuis 
Je leerlingen kunnen thuis aan de slag met de leerlingsoftware. Heeft jouw school nog geen licentie 
voor de leerlingsoftware? Vraag dan nu een gratis proeflicentie aan via licentieregie. Hiermee heb je 
de mogelijkheid om tot aan de zomervakantie gratis met de software te werken. Voor het 
thuiswerken is het ook noodzakelijk dat je beschikt over Digiregie. Heb je dit nog niet, vraag dan hier 
ook een (proef)licentie voor aan op https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/aanvraag/proeflicentie.  
Zodra je de proeflicentie gaat gebruiken, stuur je de ouders de informatie over het gebruik van de 
leerlingsoftware voor thuis. Deze informatie is te vinden op www.zwijsen.nl/thuislessen. 
 
Extra opdrachten leesbevordering 
Nu je leerlingen thuis zitten, hebben ze extra tijd om een boek te lezen! Op de pagina 
www.zwijsen.nl/thuislessen hebben we een aantal algemene vragen en opdrachten beschikbaar over 
boeken. Laat je leerlingen hiermee aan de slag gaan, en bespreek de opdrachten klassikaal als ze 
weer op school zijn. 
 
We hopen jou als leerkracht hiermee te ondersteunen. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact 
opnemen met onze medewerkers van de klantenservice via klantenservice@zwijsen.nl of 013 – 583 
88 88.  
 
Met vriendelijke groet, 
Marjon Verstappen - Uitgever Veilig leren lezen 
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