
Starten met  

Veilig leren lezen kim-versie



Meer informatie
Op zwijsen.nl/veiliglerenlezen vind je de meest actuele informatie 

over de methode. Voor vragen en meer informatie kan je ook 

terecht bij onze klantenservice via klantenservice@zwijsen.nl  
of bel 013 - 583 88 88.
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Gefeliciteerd met Veilig leren lezen kim-versie!
Bij de start met een nieuwe methode is het goed om stap voor stap thuis te geraken in de 

materialen, de methode en de gebruiksmogelijkheden. Met deze startgids helpen we je op 

weg in de voorbereiding van het nieuwe schooljaar met Veilig leren lezen kim-versie:

Stap 1: Verkennen en ordenen van de materialen

Stap 2: Inrichten van het lokaal

Stap 3: Overige voorbereidingen

Stap 4: Voorbereiden kern start

Toelichtingen
Uiteraard adviseren we je om bij elke volgende kern zaken goed voor te bereiden. Neem in 

de startweken vooral de tijd om de informatie te lezen die beschikbaar is. Denk daarbij aan 

de toelichtingen in Digiregie, bijvoorbeeld over het opstellen van het kernplan n.a.v. de obser-

vaties en toetsgegevens.

Tips en activiteiten
Veilig leren lezen besteedt veel aandacht aan o.a. ‘spelend leren’, coöperatief leren, gediffe-

rentieerd lesgeven en betekenisvol leren. Deze diverse aspecten zijn als een rode draad ver-

weven in alle lesactiviteiten. In diverse informatieve artikelen in Digiregie worden deze zaken 

nog eens extra onder de aandacht gebracht. Je krijgt ook tips en activiteiten aangereikt die 

je meteen in de praktijk kunt toepassen, bijvoorbeeld: ‘Hulp aan risicokinderen’, ‘Tips voor 

betere maanlezers’ en 'Tips voor spelend leren'. 

We wensen jou en je leerlingen veel plezier toe met Veilig leren lezen kim-versie!
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De thema’s

start   Jij en ik

kern 1  Beestenboel

kern 2  Dag en nacht

kern 3  Hoe voel jij je?

kern 4  Waar woon jij?

kern 5  Mag dat wel?

kern 6  Verhalen in je buik

kern 7  Spannend!

kern 8  Wat kan jij?

kern 9  Hoe kan dat?

kern 10 Kijk eens om je heen

kern 11 Wat bewaar jij?

afsluiting Een wereld vol boeken

Stap 1  

Verkennen en ordenen van de materialen

>   De materialen van Veilig leren lezen hebben een duidelijk 

herkenbare structuur. Er zijn 13 kernen, elke kern heeft 

een eigen kleur. Die kleur is in alle materialen van de 

kern doorgevoerd.
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Materialen bij elke kern:

*  Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de materialen in de gebruikswijzer, pagina 121-179.  
Tussen haakjes staat de pagina in de gebruikswijzer met beschrijving van dat materiaal.

kern start kern 1 - 6 kern 7 - 11 kern afsluiting

Handleiding (125)* Handleiding Handleiding Handleiding

Ankerboek (134) Ankerboek Ankerboek Ankerboek

Werkboekje start (152) Werkboekje maan (153) Werkboekje maan

Werkboekje zon (155) Werkboekje zon

Veilig & vlot maan (161) Veilig & vlot maan

Veilig & vlot zon (164) Veilig & vlot zon

Veilig gespeld maan-zon (167) Veilig gespeld maan-zon

Leesboekje maan-zon (157) Leesboekje maan Samenleesboekje maan-zon (160)

 Leesboekje zon (158) Leesboekje zon

Alle 13 kernen

Kern start

Alle 13 kernen Kern 1 - 11

Kern 1 - 11

Kern 1 - 6

Kern 1 - 11

Kern 1 - 11

Kern 1 - 11

Kern 1 - 11

Kern 7 - 11 Kern afsluiting



Kernoverstijgende materialen:

Alle kernen Kern start - 8

Kern start - 7

Alle kernen

Kern start - 7 Alle kernen
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Kern start - 6

wandplaten

Kern start - indien 
nodig kern 10-11
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Kern 3 - 11

Algemene materialen voor de leerkracht

Letterbord (135)

Doosje met 2 sets letterkaartjes (141)

Wandplaten (135)

Steunkaarten (138)

Gebruikswijzer (124)

Algemene materialen voor de leerling

Klikklakboekje (170)

Set letters voor klikklakboekje

Magnetische letterdoos (169)

Extra materialen leerkracht

Planbord (143)

Handpop Zoem

Alle kernen

t

e

uu

r

- indien 
0-11

G



Monique van der Zanden • Barbara Mulderink

leeswerkboekje 4

Op stap in de Steenstraat

Alle kernen

Alle kernen

Alle kernen

Alle kernen

Alle kernen

Digitale hulpmiddelen voor de leerkracht

Digiregie (130)

Leerkrachtassistent (126)

Toetssite (93)

Digitale hulpmiddelen voor de leerling

Software school (171)

Software thuis (171)

Extra materialen leerling

Speelleesset (176)

Leesseries (178)

Humpie Dumpie

Kern 2 - 6AanvullendKern start - 11
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Stap 2 

Inrichten van het lokaal

Wandplaten

Zorg voor een plek waar je de wandplaten over-

zichtelijk en makkelijk kunt ophangen. Telkens 

voeg je immers een nieuwe plaat toe. Boven-

dien draai je wandplaten al snel om, zodat het 

woord niet meer zichtbaar is.

Het letterbord

Hang het letterbord aan een muur of zet het op 

een plek waar alle kinderen gedurende de hele 

dag dit bord kunnen zien. Plaats het doosje met 

magnetische letters bij het letterbord.

Ankerboek en thematafel

Zoek in de klas een plek waar je het anker-

boek goed neerzet en waar je een thematafel, 

woordmuur of themawand inricht. Een prikbord 

of groot magnetische achterwand kan handig 

zijn, omdat je in elke kern voor de woorden-

schat gebruik kan maken van afbeeldingen en 

woordstroken.

Planbord

Hang het planbord zo op dat alle kinderen er 

met de magnetische kaartjes gemakkelijk ge-

bruik van kunnen maken. In Digiregie vind je 

een filmpje met alle gebruiksmogelijkheden van 

het planbord.
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Magnetische letterdoos

Berg de magnetische letterdozen zo op, dat 

kinderen ze snel kunnen pakken als ze deze 

doos nodig hebben. Zorg ervoor dat eventuele 

tweede legplaten eveneens een vaste plek heb-

ben.

Devices

Zorg ervoor dat er in de klas een duidelijke plek 

is voor het werken met de leerlingsoftware.

Leesseries

Plaats de leesserie van kern start in de lees-

hoek, op een leestafel of in een boekenrek. De 

serie kan ook een plek krijgen tussen andere 

boeken. 

Hoeken, circuit, keuzewerk

Spelend leren is een belangrijk element om de 

doorgaande lijn van kleuters naar groep 3 te re-

aliseren. In Digiregie vind je in diverse artikelen 

tips om dit spelend leren vorm te geven. Bij-

voorbeeld over de inrichting van het klaslokaal: 

indeling in hoeken en het plaatsen van schap-

pen met krukjes langs de wanden. 

Instructietafel

Voor het geven van verlengde instructie is het 

handig als er een extra tafel in de klas staat die 

zo wordt opgesteld dat je zicht houdt op de an-

dere leerlingen.

In het artikel ‘Elementen van spelend leren in groep 

2 voortzetten in groep 3’  vind je mogelijk nog meer 

ideeën om de leeromgeving van je klas te optimaliseren. 

Kijk in Digiregie bij Naslag/artikelen.
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Stap 3

Overige voorbereidingen

Jaarplanning

In Digiregie is via de kalendericoon -rechtsbo-

ven in het scherm- het onderdeel ‘Jaarplan-

ning’ te openen. Een filmpje geeft uitleg over 

het bewerken van deze jaarplanning, zodat het 

overeenkomt met de eigen schoolkalender. In 

deze standaard ingestelde jaarplanning kun je 

eenvoudig wijzigingen doorvoeren, zoals stu-

diedagen, extra oefendagen of extra toets-

dagen. 

We adviseren om bij het maken van de jaar-

planning rekening te houden met de toetsen 

die niet aan de methode gebonden zijn, zo-

als de Citotoetsen. Het programma signaleert 

wanneer je door de planning in de knel komt 

met de reguliere toetsperiode van M3 of E3. 

Bijvoorbeeld dat je kern 6 later afrondt dan de 

geplande toetsperiode van M3. 

Leerlingsoftware

Onder het tabblad ‘Leerlingsoftware’ in Digire-

gie stel je het programma zo in, dat kinderen 

vanaf de eerste dagen al kunnen kennismaken 

met het programma. Meer informatie lees je in 

de gebruikswijzer bij beheer van de leerlingsoft-

ware op pagina 131 en 132. 

Toetsen

Onder het tabblad ‘Evaluatie’ in Digiregie kies 

je voor ‘Toetsmateriaal’. Het tabblad ‘Instructie 

afname letterkennis alle letters begin kern start’ 

geeft informatie hoe je gedurende de kern kin-

deren kunt observeren en toetsen. Onder de 

link ‘registratieblad letterkennis’ bevindt zich 

een kopieerblad om dit handmatig te inventa-

riseren. Het tabblad ‘Toetsinvoer’ geeft je de 

mogelijkheid om dit digitaal te doen.

Informatieavond ouders

Veel scholen organiseren in de eerste school-

weken een ouderavond. Hiervoor kan je ge-

bruikmaken van de module ‘Ouderavond’ in Di-

giregie. Je kunt ouders ook informeren over het 

werken met de thuisversie van de leerlingsoft-

ware. Informatie hiervoor vind je in Digiregie bij 

Naslag/artikelen.
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Stap 4

Voorbereiden kern start

Voorbereiding didactiek

Om goed inzicht te krijgen in de essentie van de 

didactiek van Veilig leren lezen kim-versie, kan 

je in Digiregie de volgende filmpjes bekijken:  

•  De didactiek van het lezen met Veilig leren 

lezen kim-versie (Astrid Geudens). 

•  Zoemend lezen (Ingrid van Loosbroek). 

Je vindt de filmpjes onder het tabblad ‘Naslag’ 

bij ‘Instructievideo’s’. 

Materialen die je bij kern start nodig hebt:

• handleiding kern start

• ankerboek kern start

• wandplaten ‘ik’ (2x), kim, sim

• letterbord en magnetische letters

• werkboekje start

• magnetische letterdoos

• klikklakboekje

• de handpop Zoem (optioneel). 

Download in Digiregie onder ‘Lesmateriaal’  de 

volgende kopieerbladen:

• letterboom plaat 1 en 2

• letterboom, medailles bij plaat 1 

• stramienblad ‘ik’.
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Aanvullende materialen

Tijdens kern start kan je ook gebruikmaken 

van aanvullende materialen die facultatief zijn. 

Deze materialen vind je bij ‘Extra lesmateriaal’ 

in Digiregie. Ze zijn inzetbaar voor momenten 

van zelfstandig werken:

• kleurplaten, 

• extra vervolgopdrachten.

Er zijn ook extra ondersteunende materialen te 

vinden in Digiregie bij ‘Extra lesmateriaal’: 

•  Hakstroken, voor het eerst gebruikt op les-

dag 4.

•  Steunkaart stappenplan spelling, voor het 

eerst gebruikt op lesdag 7.

•  Overzicht van extra materialen die in de les 

nodig zijn.

• Overzicht van de gebruikte pictogrammen.

•  Sjabloon voor de naamkaartjes van het plan-

bord.

•  Stramienblad voor het verwerken van op-

drachten bij het klikklakboekje.

Met name dit laatste blad is handig om te ge-

bruiken in combinatie met de magnetische let-

terdoos. 

Indeling maken

Als leerkracht krijg je met kern start de mo-

gelijkheid om je leerlingen te observeren en te 

toetsen om zo de talenten en beperkingen van 

individuele kinderen in kaart te brengen. Met 

de informatie die je hebt gekregen van groep 

2 kan je een voorlopige indeling maken: aan-

dachtskinderen, bijna lezers en lezende kleu-

ters en overige starters. In het werkboekje van 

kern start staan allerlei opdrachten die leerlin-

gen op verschillende niveaus kunnen maken. 

In kern start maken we nog niet echt verschil 

tussen de aanpakken: maan, zon en ster. Het 

in kaart brengen van deze verschillen ontstaat 

gedurende de kern. 

Pennenstreken

Werk je naast Veilig leren lezen met de schrijf-

methode Pennenstreken? Leg dan ook die 

materialen klaar en lees de lesvoorbereiding. 

De koppeling van een sterke leesdidactiek 

aan een sterke schrijfdidactiek leidt tot betere 

prestaties. Als leerlingen letters kunnen schrij-

ven, herkennen en onderscheiden ze de let-

ters daarna sneller. Dat helpt het leren lezen. 

Wil je meer weten over Pennenstreken? Kijk 

dan op zwijsen.nl/pennenstreken.

Routines

In de beschrijving van de daglessen staat 

precies beschreven hoe de opbouw van kern 

start verloopt. ‘Kennismaken’ en ‘opbouwen’ 

staan centraal. Kinderen maken kennis met de 

nieuwe leeromgeving, de materialen van de 

methode en routines en werkvormen. De be-

schrijving van elke les begint met een overzicht 

van de materialen die voor die les nodig zijn.

In het rechterschema vind je een overzicht van 

de opbouw van de routines:
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Dag Les Routine, werkvorm

vanaf 1 Tijdens momenten van zelfstandig werken de letterkennis inventariseren. 

1
Basisles 

Integratieles

Leerkracht:
- gebruik van de Leerkrachtassistent.

Leerlingen:
- werken in werkboekje, gebruik pictogrammen,
- hulp vragen aan je ‘buurman of -vrouw.

2 Basisles
Leerlingen:
- werken met je schoudermaatje. 

3 Integratieles
Leerkracht en leerlingen:
- werken met het planbord.

4 Basisles
Leerlingen:
- introductie klikklakboekje.

4
Basisles 
Integratieles

Leerlingen:
- tekst op leesniveau van zon en maan.

4 Extra stertijd
Leerlingen:
- werken met de hakstrook.

5 Basisles
Leerlingen:
- introductie letterdoos. 

5 Basiskwartier
Leerlingen:
- introductie software. 

6 Basiskwartier

Leerkracht:
- verlengde instructie organiseren.

Leerlingen:
- werken met klikklak en magnetische letterdoos,
- leerkracht niet storen bij verlengde instructie.

6 Integratieles
Leerlingen:
- overleg met schoudermaatje.

6 Extra stertijd
Leerkracht:
- extra instructie met extra letterkaartjes in doosje.

7 Basisles
Leerkracht:
- afspraken omtrent dictee
- gebruik stappenplan

7 Basiskwartier
Leerlingen:
-  potentiële leerlingen voor zon-aanpak kunnen extra oefenen met letterbladen 

(Digiregie, ‘extra lesmateriaal’).

8 Basisles
Leerlingen:
- werken met planbord.

8 Basiskwartier
Leerlingen: 
- kennismaken met module leesbevordering in de leerlingsoftware.

8 Integratieles
Leerlingen:
- kennismaken met Veilig & vlot,
- oefenen werken met schoudermaatje met Veilig & vlot.

9 Basiskwartier
Leerling met zonaanpak:
- kennismaken met Veilig & vlot,
- afspraken over werken met schoudermaatje.

10 Basiskwartier

Leerkracht:
- letterkennis toetsen van kinderen met mogelijk zonaanpak. 
- toetsgegevens invoeren in Digiregie/evaluatie/toetsen,
- opstellen kernplan kern 1.

Verken de inhoud van de daglessen
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Lesdag 1 voorbereiden

In de beschrijving van de lessen staat uitge-

breid beschreven welke materialen nodig zijn 

en welke routines worden aangeleerd. Verken 

de instructieactiviteiten op de Leerkrachtas-

sistent. Een beschrijving van de verschillende 

modules vind je in de gebruikswijzer op pagina 

126 tot en met 130.

Het afronden van kern start

Gedurende kern start leg je een belangrijke 

basis voor een optimale leeromgeving voor je-

zelf en voor de kinderen. De leeromgeving is 

volledig ingericht, routines zijn opgestart en de 

basis voor zelfstandig werken met de materia-

len van de methode is gelegd. Observaties en 

toetsgegevens zorgen ervoor dat je in Digire-

gie bij ‘Evaluatie’ een kernplan hebt. Dit kern-

plan ondersteunt je onderwijs aan de kinderen 

in kern 1. Vanaf kern 1 kan je op maat differen-

tiëren: steraanpak voor risicolezers, maanaan-

pak voor methodevolgers en zonaanpak voor 

vlotte lezers.

Het pakket materialen voor kern 1 is uitgebrei-

der dan het pakket voor kern start. Welke ma-

terialen nodig zijn voor kern 1, zie je in onder-

staand overzicht:

In Digiregie/Naslag/artikelen vind je een 

beschrijving van een ‘Wendag’ voor 

kinderen van groep 2 die naar groep 3 

gaan. Deze activiteiten die vlak voor de 

zomervakantie hebben plaatsgevonden, 

krijgen zo ook weer even aandacht op 

de eerste schooldag.
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E-learning en starttraining

Wil je in je eigen tempo en op momenten dat het jou uitkomt 

de methode leren kennen? Volg dan de e-learning Starten 

met Veilig leren lezen. Of meld je aan voor een startraining 

op je school of met andere leerkrachten. Meer informatie 

hierover vind je op zwijsen.nl/plus. 

De e-learning en starttraining zijn gevalideerd en mag je als 

registeruren toevoegen aan je lerarenregister.



De sterke punten van Veilig leren lezen: 

• Unieke automatiseerlijn met de letter als uitgangspunt.

• Beter inslijpen van de letter door luisteren, voelen, kijken en schrijven en ordenen.

• Lezen versterken door de geïntegreerde leerlijn spelling en woordenschat.

• Krachtig differentiëren én verbinden op drie niveaus.

• Taal en wereldoriëntatie in natuurlijke samenhang.

• Adaptieve leerlingsoftware voor school en thuis.

• Perfecte combinatie met de schrijfmethode Pennenstreken.
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