
 
 
Tilburg, maart 2020  

 

 

Beste leerkracht,  

 

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 de praktijk bied je hiermee ook begrijpend lezen aan, maar 

de online lessen hebben we beperkt tot alleen het technisch lezen. Hierdoor kunnen ze ook 

door jouw leerlingen, die normaal met Estafette editie 2 werken, prima gevolgd worden. 

• Leerlingen die noodgedwongen thuis komen te 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 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 leren lezen 

door te laten lopen.  

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

• De Leestrainer wordt ook opengezet voor thuisgebruik. Ook hiermee kunnen leerlingen dus 

doorwerken. Hoe je dat kunt doen, lees je verderop in deze brief.  

• Momenteel staan de eerste lessen van groep 4 online. Dit gaan we de komende dagen snel 

verder uitbreiden, ook met lessen van groep 5 en groep 6.  

• Je laat iedereen gewoon starten met les 1 

 

Opbouw van een lesweek Estafette editie 3 

• Bij Estafette editie 3 heb je 2x2 lessen per week, dus twee keer een koppeltje van een 

basisles en vervolgles. Per koppel lessen staat er één tekst uit de omnibus centraal.   

• De basisles is leerkrachtgebonden, dus hierbij staat een filmpje klaar van de ‘online 

leerkracht’ die de instructie geeft en de leerling stapsgewijs door een les helpt. 

• De vervolgles is leerkrachtvrij, die kunnen de leerlingen zelfstandig maken 

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

nodig hebben. Het materiaal komt overeen met EST2, ze werken ook met een omnibus, 

werkboek en vloeiend & vlot. En ook bij Estafette editie 3 heb je aanpak 1, 2 en 3 leerlingen.  

Verschil: de aanpak 3 leerlingen werken niet met de Estafetteloper, maar met het plus 

werkboek. 
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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. Bij elke basisles (de oneven lesnummers) vind je een filmpje met daarin de 

instructie. De kinderen zien het scherm van de leerkrachtassistent en horen een leerkracht 

hierbij uitleg geven. Vervolgens kunnen de leerlingen aan de slag met het werkboek, de omnibus 

en vloeiend & vlot.   

 

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.  

• 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 wordt opengesteld voor thuisgebruik. We zijn op dit moment technisch aan het 

bekijken hoe we dit precies kunnen regelen. Hiervoor informeren we je z.s.m.  

Heb je de Leestrainer nu nog niet op school? Vraag dan alvast een gratis 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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