
Doorgaande leerlijn in technisch lezen
•  Het M4-pakket van Estafette heeft overlap met woordtypen 

die ook op de snuffelpagina’s van Veilig leren lezen aan de 
orde zijn gesteld. Bovendien zijn in kern 11 van Veilig leren 
lezen verschillende woordtypen van M4 behandeld, zoals 
tweelettergrepige woorden eindigend op -ig, -lijk, -ing en 
drielettergrepige samenstellingen en verkleinwoorden als 
‘hamertje’ en ‘sleuteltje’. Na een eventuele zomerdip pak-
ken kinderen het M4-niveau gemakkelijker op.

•  Voor hele zwakke lezers kan het instapniveau M4 alsnog te 
hoog gegrepen zijn. Voor deze leerlingen heeft Estafette 
het E3-pakket. Dit biedt extra oefening van leesmoeilijk-
heden die ook aangeboden zijn in de kernen 7 t/m 11 van 
Veilig leren lezen.

Doorgaande leerlijn in differentiatie
•  Veilig leren lezen hanteert net als Estafette drie aanpak-

ken voor risicolezers, methodevolgers en vlotte lezers: ster, 
maan en zon bij Veilig leren lezen en Aanpak u, v en w
bij Estafette. De risicoleerlingen krijgen in beide methoden 
verlengde instructie, begeleide verwerking en extra leertijd. 
Bij Estafette krijgen de leerlingen met Aanpak w instructie 
in de Toepassingsles. Bij Veilig leren lezen gebeurt dit in 
een Basiskwartier. 

Doorgaande lijn in organisatie
•  Basislessen
  De lesfasering van Veilig leren lezen is gelijk aan die van 

Estafette:

• Toepassingslessen en integratielessen 
  Beide methoden bieden naast de basislessen wekelijks 

een les aan die gericht is op leesplezier, leesbevordering, 
vrij lezen en voorlezen. Bij Estafette gebeurt dit in de Toe-
passingslessen, bij Veilig leren lezen worden dit Integratie-
lessen genoemd.

• Groepsplannen
  Veilig leren lezen en Estafette ondersteunen scholen bij 

het opstellen van groepsplannen. Hiermee nemen we u 
veel werk uit handen.

De perfecte combinatie: 

Veilig leren lezen kim-versie en Estafette

Met Veilig leren lezen kim-versie en Estafette heeft u een perfecte doorgaande leerlijn lezen. Vanaf groep 
4 bouwt Estafette voort op het eindniveau ‘aanvankelijk lezen’ dat leerlingen minimaal bereiken na Veilig 
leren lezen: AVI E3. Daarmee zet Estafette de doorgaande leerlijn lezen door in groep 4 tot en met 8. 
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Introductie (alle leerlingen)

Werkinstructie (zon / Aanpak w)

Instructie (ster, maan / Aanpak u en v)

Werkinstructie (maan / Aanpak v )

 Verlengde instructie (ster / Aanpak u) 

Zelfstandig werken (maan, zon / Aanpak v en w).



Doorgaande leerlijn in materialen
• Digiregie en Toetssite
  Met Digiregie van Veilig leren lezen kunt u systematisch 

de vorderingen van de leerlingen volgen. Ook geeft het 
programma adviezen over het te volgen leesonderwijs. 
Estafette beschikt hiervoor over een Toetssite. De toets-
resultaten van groep 3 kunnen vanuit Digiregie automa-
tisch worden geïmporteerd in de Toetssite. Op basis hier-
van krijgt u een advies over het te volgen leesonderwijs in 
groep 4.

• Leerkrachtassistent
  Zowel Veilig leren lezen als Estafette beschikt over een uit-

gebreide Leerkrachtassistent voor effectieve instructie en 
interactieve lessen via het digibord. Beide programma’s 
hebben de mogelijkheid om het vlot lezen te oefenen met 
flitsen op letter- en woordniveau.

• Leerlingsoftware
  Veilig leren lezen en Estafette bieden gevarieerde educa-

tieve leerlingsoftware waarmee leerlingen gericht hun lees-
vaardigheid kunnen oefenen of leesbevorderingsopdrachten
krijgen aangeboden. Beide programma’s zijn gekoppeld 
aan Digiregie of de Toetssite, zodat u de resultaten kunt 
volgen.

• Van Veilig & vlot naar Vloeiend & vlot
  Zowel Veilig leren lezen als Estafette heeft oefenboekjes 

waarmee leerlingen hun leesvaardigheid zelfstandig kunnen 
oefenen. Veilig & vlot en Vloeiend & vlot kennen dezelfde 
opbouw: van woorden, naar zinnen, naar tekst. 

Doorgaande leerlijn lezen groep 1 tot en met 8
Zwijsen biedt met Schatkist editie 3, Veilig leren lezen 
kim-versie en Estafette methoden die uitgaan van de-
zelfde visie voor taal en lezen. Leren lezen is een rijk, 
betekenisvol en interactief sociaal gebeuren, zowel 
voor kleuters als voor kinderen in groep 3 t/m 8. 
Daarnaast sluiten de leerlijnen van deze methoden 
op elkaar aan en vormen zo de doorgaande leerlijn 
lezen en taal. Zowel op inhoud als in terminologie en 
methodiek is gekozen voor afstemming, overlap en 
het voortzetten van wat kinderen al hebben geleerd.

Veilig leren lezen kim-versie
en Estafette: 
samen de beste keuze!
Meer informatie vindt u op:
veiliglerenlezen.nl en estafette-lezen.nl
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Een, twee, drie … start!  

Je ziet start en je zegt ook ... E3 7

 stapt
 stopt
     stipt

 stelt
 spelt
 smelt

 snurk
 zwart
 spaart

uitleg: mmkmm-woorden
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E3Vloeiend & vlot


