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Tilburg, mei 2020 

 

Beste leerkracht, 

 

Gaat jouw school vanaf 11 mei ook weer open? Na een periode van ongeveer 8 weken komen de 

leerlingen weer terug op school en in de klas. Het is fijn om elkaar weer terug te zien, toch zal de 

opstart anders zijn dan na een gewone lange vakantie. Ook zullen de meeste basisscholen op halve 

kracht gaan starten, wat wellicht een combinatie betekent tussen lessen op school en leren thuis. 

Graag willen we jou daarbij helpen door enkele tips en suggesties te geven. We hopen jou als 

leerkracht hiermee te ondersteunen.  

 

Terugblikken op het lezen thuis 

Kijk met de leerlingen terug op de periode dat de school gesloten was. Praat met de leerlingen hoe 

het leren thuis is gegaan. Dit zal wellicht per leerling verschillen. Ga met de leerlingen ook in gesprek 

over de boeken die zij tijdens deze weken hebben gelezen. Je kunt hierbij de volgende vragen stellen: 

- Welk boek heb je gelezen?  

- Waarom had je voor dat boek gekozen? 

- Wat vond je van het verhaal?  

- Wat vond je van de illustraties? 

- Kun je kort iets over het verhaal vertellen? 

- Aan wie zou je het boek aanbevelen? 

Niet alle kinderen zullen thuis in de gelegenheid zijn geweest om boeken te lezen. Nodig hen uit om 

te vertellen over verhalen die zij via (teken)films gezien hebben. Ook verhalen via films geven 

aanknopingspunten om het verhaal en de beleving ervan te bespreken. 

 

Breng het leesniveau van de kinderen in kaart 

Om zicht te krijgen op de leesresultaten van de leerlingen kun je gebruik maken van de 

methodegebonden toetsen van Estafette. De toetsen Vloeiend & vlot, woorden en Vloeiend & vlot, 

tekst geven een duidelijk beeld waar de leerlingen staan op het correct en vlot lezen op woord- en 

tekstniveau. Deze zijn als download te vinden in het Estafette Dashboard van de Leerkrachtsoftware. 

We adviseren om deze toetsen te gebruiken om zicht te krijgen waar de leerlingen nu staan in hun 

ontwikkeling en niet zozeer als absolute toetsing. Er is in de afgelopen periode immers geen 

gelegenheid geweest tot optimale instructie en oefening. Breng met behulp van deze leestoetsen in 

kaart welke leerlingen extra instructie en begeleiding nodig hebben.  

 

Het vervolgen van de Estafettelessen 

Afhankelijk of het voor jou als leerkracht mogelijk is geweest om in de periode dat de school gesloten 

was afstandsonderwijs te geven kun je verder gaan met de leeslessen waar je gebleven bent. Het is 

goed om je daarbij te realiseren dat het B-pakket van Estafette een herhalend karakter heeft. Alle 

leerdoelen horende bij het AVI-niveau zijn in het A-pakket van het E-deel reeds aan bod gekomen, 

instructie over gegeven en geoefend. In het B-pakket komen al deze leerdoelen nogmaals aan bod. 



Mocht je in jouw planning richting het einde van het schooljaar niet alle lessen van het B-pakket aan 

bod kunnen laten komen, dan is dat niet erg. Hoofddoel is dat alle leerlingen aan het eind van het 

schooljaar het AVI-niveau bereiken. Voor groep 4 is dat AVI-E4, voor groep 5 AVI-E5, etc. 

 

Eventuele thuislessen 

Zoals het kabinet heeft aangegeven zijn de basisscholen vrij na 11 mei het onderwijs naar eigen 

voorkeur op te starten, bijvoorbeeld met om-en-om onderwijs. Dit kan betekenen dat de leerlingen 

in de eerste weken niet alle dagen naar school gaan. Je kunt er voor kiezen om de dagen dat de 

leerlingen niet op school zijn thuis te laten leren. Dit kun je doen door op school de instructie te 

geven en de leerlingen thuis de verwerking te laten doen. De vervolglessen zijn daarvoor het meest 

geschikt aangezien deze een zelfstandig karakter hebben. Ook kun je daarbij de oefensoftware van 

Estafette inzetten. Zwijsen zal de Leestrainer ook tot de zomervakantie open blijven stellen, voor 

school én thuis.  

 

Mocht je nog 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,  

Michael van Haaren 

Uitgever voortgezet lezen 

Uitgeverij Zwijsen  
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