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 Op dinsdag en vrijdag om 12:30 uur sluiten groep 3 t/m 8 aan bij het tutorlezen. 

 Tutorlezen betekent het samen lezen van twee kinderen die onderling in leesniveau 

verschillen. De tutor is de beter lezende leerling die het maatje of tutee (de minder 

goed lezende leerling) begeleidt. De tutor geeft aan als een woord fout gelezen 

wordt, het maatje herhaalt het fout gelezen woord. Als het maatje veel moeite heeft 

met een moeilijk woord kan de tutor de eerste letter van het woord voorzeggen. Als 

het niet lukt om het woord te lezen kan de tutor vragen of hij/zij het woord zal 

voorzeggen. Vervolgens wordt het woord herhaald door het maatje. Door dit 

herhaald lezen worden de woorden beter ingeprent. 

 Groep 8 leest met de BOUW! Leerlingen. 

 Groep 7 leest met de leerlingen van groep 4/5. 

 Groep 6 leest met de leerlingen van groep 3. 

 De IB-er is verantwoordelijk voor de gang van zaken omtrent het tutorlezen.  

 De IB-er bespreekt voordat het tutorlezen start de onderstaande punten met de 

tutoren:  
• Waar ga je zitten tijdens het tutorlezen? 

• Wat is je rol bij het tutorlezen als tutor? 

• Hoe maak je kennis met je tutée en hoe haal je hem op in de klas? 

• Instructie programma Bouw! ( Ingrid) 

• Hoe reageer je als je tutée een fout maakt? 

• Hoe reageer je als je tutée het goed doet? 

• Wat doe je als je tutée niet naar je luistert? 

• Wat doe je aan het eind van de leestijd? Notitie hoe het ging in schriftje met stickers. 

• Bij wie kun je terecht als je vragen hebt. 

• Materiaal. Als de tutée het bewaart zorg je ervoor dat hij/zij het ook meeneemt. 

• Haal je tutée op uit de klas 

• Ga samen op de vaste leesplek zitten en praat even over waarover je de vorige keer 

hebt gelezen. Gebruik de kaft van het boek of plaatjes in het boek hierbij. 

• Lessen Bouw!: Je legt uit aan de Tutee hoeveel lessen je gaat doen en wat je van 

hem/haar verwacht. 

• Complimentjes: Geef bij een verbeterde fout of bij een goed gelezen moeilijk woord een 

complimentje. 

• Na precies 15 min. stop je. Bespreek met je tutée wat vandaag erg goed is gegaan. Je 

tutée mag een sticker uitzoeken. Samen vul je het schriftje in. 

• Breng je leerling terug naar de klas.  

 De leerkracht bespreekt voordat het tutorlezen start de onderstaande punten met 

de tutées: 
• Je wordt op een vast tijdstip opgehaald door de tutor. De tutor heeft je leesboekje en 

leesblad bij zich  

• Je gaat samen naar de vaste leesplek in de school 

• Je luistert naar de aanwijzingen van de tutor 

• De tutor zegt wanneer je klaar bent en laat je een sticker uitzoeken 
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• De stickerkaart blijft in het leesschriftje tot het eind van de tutorperiode, daarna mag je 

de kaart mee naar huis nemen. 

• De tutor brengt je weer terug naar de klas 

• Deze leerkracht is ook beschikbaar voor vragen en kan ingrijpen als omstanders mochten 

storen. 
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