
 

 
 

AFSPRAKEN 
 

 

 Groep 3 t/m 8 start elke dag met 15 minuten (tutor)lezen. 

 Groep 3 werkt vanuit de methode: Veilig leren lezen. Groep 4 t/m 8 met hulp van: 

Estafette. 

 Na Cito-midden en CITO-eind, vullen we ons Data-Duiden formulier in, we 

analyseren en zetten interventies.  

 We bieden de technisch leesles kansrijk aan, gekoppeld aan doelen. Deze doelen 

staan genoteerd in het groepsplan en zijn zichtbaar op de doelenmuur. 

 Elke instructie bevat minstens 1 coöperatieve werkvorm.  

 We maken het niveau van de leerlingen zichtbaar op een tussenlegger. 

(klassenmap) 

 De instructie bieden we aan volgens het EDI-model: 
➢ Het les doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op het bord te 

schrijven. We benoemen het belang van de les. 

➢ Leerlingen krijgen een opdracht die de voorkennis activeert.  

➢ We onderwijzen het concept en de vaardigheid .  

• We geven feedback.   

• We herhalen een goed antwoord, vullen aan als het gedeeltelijk goed is.   

• Leggen klassikaal opnieuw uit als het antwoord niet goed is.  

• Uitleggen: lesgeven door te vertellen.   

• Voordoen: lesgeven door gebruik te maken van voorwerpen.   

• Hardop denken: lesgeven door hardop te denken, ‘modellen’.  

➢ Controleren van begrip: de leerkracht monitort, tijdens de les, of alle leerlingen begrijpen 

wat is uitgelegd. Stapstenen voor het controleren van begrip:  

• Eerst instructie geven.  

• Dan pas vragen stellen. Specifieke vragen over wat zojuist is onderwezen.  

• Denktijd bieden.  

• Willekeurig beurten geven. We gebruiken een beurtbakje.  

• Luisteren.  

➢ Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over.   

➢ Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien 

dat ze het les doel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen.   

➢ Zelfstandige verwerking.  

➢ Verlengde instructie. De leerlingen met onvoldoende beheersing van de lesstof, krijgen een 

verlengde instructie van de leerkracht. Leerlingen die meer uitdaging behoeven krijgen 

ook een verlengde instructie. In het groepsplan en de tussenlegger staat een globale 

niveau indeling. De leerkracht blijft tussentijds de niveaugroepen aanpassen. 

 We bieden de leesles aan vanuit de structuur van de methode Estafette, we bieden 

1 leesmoeilijkheid per week aan.  

 We hanteren de weekstructuur: correct lezen van de woorden, vlot lezen, vloeiend 

lezen, woord/zin/tekst vloeiend lezen en leesbeleving. 

 We werken kansrijk, we geven instructie aan de gehele combigroep, op het niveau 

van het hoogste leerjaar. 

 De instructie duurt 20 á 30 minuten en start met het flitsen van bekende 

leesmoeilijkheden. 
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TECHNISCH LEZEN 



 We leggen de leesmoeilijkheid uit en lezen de woorden voor-koor-door. Sterke lezers 

laten we even mee doen, zwakke lezers doen de gehele instructie mee. 

 Verwerking: ‘door’ lezen in tweetallen. Klaar? Dan lezen in eigen leesboek.   

 Na instructie en koorlezen geeft de leerkracht verlengde instructie op alle niveaus. 

De zwakke lezers, krijgen niet instructie van het doel wat net is onderwezen, maar de 

leerkracht steekt in op het gemiddelde leesniveau van wat de zwakke lezers 

hebben.  

 De evaluatie is tijdens ‘door’. We lopen rond en geven feedback aan de leerlingen. 

 Zwakke lezers hebben minimaal 4 momenten in de week waarop ze zelfstandig 

kunnen lezen.   

 Alle groepen zetten extra interventies voor leesonderwijs. Dit kan gecombineerd 

worden met vakken als begrijpend lezen / wereldoriëntatie, maar ook in de vorm 

van een leescircuit. 

 De taal/leescoördinator maakt in schooljaar 2021-2022 een start met het herontwerp 

en de borging van het leesonderwijs. 
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