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Estafette, dé doorgaande leerlijn vanuit Schatkist en Veilig leren lezen, focust op technisch leren lezen
voor groep 4 t/m 8.

Bekendste methode voor voortgezet technisch lezen. Estafette vormt dé doorgaande leerlijn vanuit
Schatkist (kleuters) en Veilig leren lezen (groep 3).
Bewezen hoge leesresultaten. Leerlingen maken een mooie leesontwikkeling door: van correct naar
vlot en vloeiend lezen.
Passend leesonderwijs waarbij risicolezers, methodevolgers en vlotte lezers op hun eigen niveau
worden uitgedaagd. Goed zicht op de leesresultaten per leerling én groep.
Krachtige combinatie van leestechniek, -plezier, -beleving en -bevordering met een rijk aanbod aan
leesboeken.
De kleurrijke, mooie en indrukwekkende materialen én slimme software stimuleren het zelfstandig
werken van leerlingen en ondersteunen de leerkracht optimaal.

Voor elk AVI-niveau bestaan twee leerstofpakketten: één met leesboek en één met omnibus.
Er zijn vier leerstofpakketten, elk geschikt voor acht weken. In totaal gaat het dus om 32 weken
leesonderwijs.
Na elk leerstofpakket volgt een toepassingsweek en aandacht voor leesbevordering of vrij lezen. Door
deze met twee weken uit te breiden, is de jaarplanning 36 tot 40 weken.
Groep 4 en 5 krijgen wekelijks drie basislessen en één toepassingsles. Groep 6, 7 en 8 krijgen
wekelijks twee basislessen en één toepassingsles.
Iedere les duurt 45 minuten. Risicolezers krijgen wekelijks een uur extra leestijd.
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Estafette biedt leerlingen binnen elk AVI-niveau leesonderwijs op maat. Toetsprestaties bepalen
welke aanpak gewenst is.
Er zijn drie verschillende aanpakken. Aanpak 1 is voor leerlingen met een mogelijke achterstand
(risicolezers), aanpak 2 voor leerlingen met een normale ontwikkeling (methodevolgers) en aanpak 3
voor leerlingen met een snelle ontwikkeling (vlotte lezers).
De mogelijkheid bestaat om te differentiëren via convergente differentiatie (leerlingen met
verschillende niveaus werken met elkaar) én via divergente differentiatie (leerlingen met hetzelfde
niveau werken met elkaar).

Estafette sluit volledig aan bij de toetsprocedure van het Cito.
Er zijn minimaal twee toetsmomenten per jaar. Deze vinden plaats in januari/februari en mei/juni.
Estafette biedt een klassikale leestempotoets, Drie-Minuten-Toets- en AVI-toetskaarten én facultatief
drie extra toetsmogelijkheden met observatie- en controletaken.
De Toetssite neemt veel administratief werk uit handen, houdt de leesontwikkeling van leerlingen bij
en geeft automatisch een AVI- en Aanpakadvies.

Leerkrachtassistent
Toetssite
De Leestrainer (leerlingsoftware) voor groep 4 t/m 6
De Leesclub (leerlingsoftware) voor groep 4 t/m 6
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