
Met De Zevensprong is er eindelijk een educatieve 

game voor thuis die kinderen op een leuke 

manier helpt om het leesniveau te verbeteren!

Waar gaat het verhaal van 
De Zevensprong over?

Frans van der Steg is de nieuwe meester 

van groep 7. Hij vertelt zijn leerlingen avonturen 

die hij zogenaamd zelf heeft beleefd. De kinderen 

geloven er geen woord van, maar ze luisteren vol 

spanning. Op een dag kan Frans niets verzinnen. 

Daarom zegt hij dat hij wacht op een brief met een 

opdracht. En ’s avonds, met een bliksemflits en een 

donderslag, komt die brief binnenwaaien!

Het is het begin van een spannend avontuur over 

ridder Grimbold die de schat meebracht, over 

graaf Gregorius die de schat verborg, over graaf 

Gradus die de schat 

hebben wil en over 

graaf Geert-Jan 

aan wie de schat 

toebehoort...

“ Erg leuke game voor 
onze kids, ze spelen 
het erg graag.”  Zwijsen.nl/Zevensprong



“Nog even onze complimenten, wat een mooie en leuke 
applicatie! We zijn het boek ook gelijk weer gaan lezen.”

“Mijn dochter heeft dyslexie, ze heeft een bloedhekel aan 
lezen. Ik heb de game meteen gekocht en we spelen het 

elke dag zelfs op vakantie zonder mopperen.”

De Zevensprong combineert 
het beste van 3 werelden:

 Een spannende game die kinderen 

meteen grijpt.

 Het verhaal van De Zevensprong van 

Tonke Dragt. Dé bestseller onder de 

kinderboeken.

 De expertise van Uitgeverij Zwijsen, sinds 

1846 de leesexpert in het basisonderwijs.

De Zevensprong is een 

geweldige beleving, met 

afwisselende leesopdrachten 

op het niveau van je kind en spannende 

animaties die het verhaal tot leven brengen. 

Kinderen verdienen muntjes en verzamelen 

virtuele stickers en geheimen. Je kind zal met 

plezier elke schooldag De Zevensprong spelen, 

en zo meer lezen. 

Als ouder blijf je optimaal betrokken, je beleeft 

het verhaal met je kind mee. Via mail krijg je van 

ons handige rapportages en je kunt ook inloggen 

in de oudermodule om de vorderingen van jouw 

kind te bekijken.

Hoe werkt De Zevensprong?

Het spel is zo opgebouwd dat je kind 5 dagen in 

de week, een half uur per dag kan spelen. Op dit 

tempo kan je kind het spel in 12 weken uitspelen.

Wat De Zevensprong bijzonder maakt, is dat de 

game op 3 AVI niveaus gespeeld kan worden. 

Wanneer de leerkracht aangeeft dat je kind een 

AVI niveau vooruit is gegaan, kunnen kinderen 

het spel nog een keer spelen, met nieuwe games 

op het hogere niveau. Daarnaast kunnen kinderen 

ook weer teruggaan in de game om hun score te 

verbeteren en meer muntjes te verdienen. 

H

Doe de proefles!

Ga naar 

Zwijsen.nl/Zevensprong 

en speel samen met je 

kind de gratis proefles!


