
 
Tilburg, maart 2020  

 

 

Beste leerkracht van groep 7 of 8,  

 

Kunnen jouw leerlingen niet naar school komen vanwege het coronavirus? Dan kun je ze thuis door 

laten gaan met Estafette want we bieden tijdelijk online lessen 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. Het zijn lessen Estafette 

editie 3, de nieuwe Estafette. In die nieuwe methode bieden we technisch en begrijpend 

lezen in samenhang aan. De les bevat dus zowel technisch als begrijpend lezen. En dat met 

aansprekende teksten!  

• Per les staat er een pakketje klaar dat bestaat uit een filmpje met de lesinstructie en de PDF’s 

van de materialen die bij die les horen. De leerlingen worden echt stapsgewijs door de 

lessen geholpen. Hierdoor kunnen ze ook door jouw leerlingen, die normaal met Estafette 

editie 2 en/of Nieuwsbegrip werken, prima gevolgd worden. 

• De leerlingen, die nu noodgedwongen thuiszitten, kunnen hiermee op eenvoudige wijze het 

technisch en begrijpend lezen onderhouden.  

• We hebben absoluut niet het idee dat we jouw rol als leerkracht hiermee kunnen vervangen. 

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.  

• Het online volgen van lessen vraagt al een extra inspanning van de ouders/verzorgers. We 

hebben geprobeerd die inspanning zo beperkt mogelijk te maken en toch het leesonderwijs 

door te laten lopen.  

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

• Momenteel staat de eerste lesweek voor groep 7 en 8 online. Dit gaan we de komende 

weken verder uitbreiden.  

Wat we nog extra willen benadrukken: 

In de praktijk vormt bij Estafette editie 3 interactie tussen leerlingen onderling en het in groepjes 

of met de hele groep praten over de tekst een heel belangrijk onderdeel van de lessen. Ook doen 

we in de echte lessen veel aan leesbevordering én hebben we een omnibus met twee lange 

verhalen die onder andere in fragmenten worden besproken met de klas. Dat gaat nu allemaal 

helaas niet. De lessen die we tijdelijk live hebben gezet zijn puur een basis waarvan we geloven dat 

leerlingen dit samen met de opgenomen instructie ook thuis kunnen doen. En waarmee ze 

ondanks deze bijzondere situatie toch het lezen kunnen onderhouden.   
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Extra achtergrondinformatie bij de nieuwe Estafette  

• Bij Estafette editie 3 heb je in de bovenbouw drie lessen per week: 

o een basisles begrijpend lezen 

o een vervolgles begrijpend lezen 

o een les studerend lezen en studievaardigheden 

• de basisles is leerkrachtgebonden, hiervoor staat een uitgebreide instructie online 

• de vervolgles is leerkrachtvrij, hiervoor staat alleen een korte startinstructie online 

• de les studerend lezen is weer leerkrachtgebonden, dus ook hiervoor staat een uitgebreide 

instructie online.  

• per les staat één bestand klaar met hierin de pagina’s van de verschillende materialen zie ze 

nodig hebben. 

• in de bovenbouw werken ze in leeswerkboeken, en gaan ze echt in de teksten werken: 

onderstrepen, omcirkelen, samenvatten enz.  

• ook bij Estafette editie 3 heb je aanpak 1, 2 en 3 leerlingen. Verschil met Estafette editie 2: 

de aanpak 3 leerlingen werken niet met de Estafetteloper, de hele groep werkt in hetzelfde 

leeswerkboek. Dit omdat in de bovenbouw het zwaartepunt ligt begrijpend en studerend 

lezen.  

• In de eerste les worden ook twee extra keuzeteksten geïntroduceerd. Hiervan mogen de 

leerlingen er een kiezen die ze gedurende de week zelfstandig voorbereiden, en die ze aan 

het eind van de week gedeeltelijk of helemaal aan een gezinslid voor kunnen dragen.  

• In de bovenbouw werken we met lesteksten die qua niveau op ongeveer E6 zitten. Hierdoor 

kun je dezelfde tekst en opdrachten voor zowel groep 7 als groep 8 inzetten.  

• Bij de thuislessen kunnen alle leerlingen van groep 7 en 8 dus gewoon starten met les 4 van 

M7. 

 

Zie voor meer informatie en een kort filmpje over Estafette editie 3 in de bovenbouw: 

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/estafette/hoe-het-werkt#opbouw-groep-7-8 

 

Voorbereiding  

Indien mogelijk geef je de leerlingen die thuis komen te zitten het volgende mee: 

• printjes van de pagina’s die ze nodig hebben voor het maken van de lessen, zie 

http://www.zwijsen.nl/thuislessen 

• leesboek(en) die ze zelf mogen kiezen 

• 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. (de PDF vind je op 

http://www.zwijsen.nl/thuislessen) 

• brief voor de ouders/verzorgers (de PDF vind je op http://www.zwijsen.nl/thuislessen) 

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 geven welke les ze op welke dag moeten 

volgen. Een lesweek Estafette editie 3 in de bovenbouw bestaat uit drie lessen, die vormen samen 
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een eenheid rondom het thema van die week. Bijvoorbeeld in de eerste lesweek van de thuislessen 

die nu online staat is dat het thema ‘de hersenen’.  

 

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 leeswerkboekpagina’s scannen of er een foto 

van mailen/appen. Dan kun je die doorspreken met de leerlingen.  

• Vinden ouders het moeilijk om hun kind te helpen? Op de pagina zwijsen.nl/thuislessen staat 

extra informatie voor de ouders onder het kopje “Informatie voor ouders/verzorgers” 

Oefensoftware voor thuis  

De Leestrainer is opengesteld voor thuisgebruik. Leerlingen kunnen dus thuis extra oefenen met 

technisch lezen. Alles over de instellingen lees je op de website van Basispoort: 

https://info.basispoort.nl/Thuis-inlog-CORONA  

Heb je de Leestrainer nu nog niet op school? Die kun je tot einde schooljaar gratis gebruiken. 

Hiervoor vraag je een proeflicentie aan via 

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/aanvraag/proeflicentie.  

 

Extra opdrachten leesbevordering  

Nu je leerlingen thuis zitten, hebben ze extra tijd om een boek te lezen! Op 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 bel 013 – 

583 88 88.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Estafette 

Uitgeverij Zwijsen 
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