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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. Allen alvast een goed weekend! 

 

Agenda 

 

maandag 25 september: 

- 19:30 Opvoedcursus 

dinsdag 26 september: 

- Geen bijzonderheden 

woensdag 27 september: 

- Geen bijzonderheden 

donderdag 28 september: 

- Geen bijzonderheden 

vrijdag 29 september: 

- Geen bijzonderheden 

 

Mededelingen 

 

Lezen op De Arend 

Dit jaar willen we – naast andere vakken – veel 

aandacht besteden aan ons leesonderwijs en 

dan met name het technisch lezen. We merkten 

dat het resultaat van de leerlingen langzaam 

maar zeker lager werd: reden om te 

onderzoeken hoe dat komt. Eén van de redenen 

is dat we minder uren aan lezen besteden en dat 

de ‘oude werkwijze’ langzamerhand is 

verdwenen. Dit komt door wijzigingen in het 

personeel, minder groepen en aandacht voor 

andere vakken. 

Om te voorkomen dat deze ontwikkeling 

doorgaat, zijn we dit jaar gestart met een nieuwe 

aanpak: Lezen is Top (LIST). Deze aanpak is 

gebaseerd op onderzoek en leidt tot betere 

resultaten. Een begeleider van de Hogeschool 

Utrecht helpt ons hierbij, zodat we de juiste 

dingen doen. 

Het gevolg hiervan is dat het lezen weer veel 

vaker op het lesrooster staat: er wordt iedere 

dag gelezen. Een ander gevolg is dat kinderen 

op basis van hun leesontwikkeling worden 

ingedeeld in groepen. LIST kent drie groepen: 

1. De leerlingen die nog moeten leren lezen 

(ze kennen al wel wat letters, maar écht 

leesonderwijs moet nog wel gedaan worden). 

In de start van deze werkwijze, hebben we ook 

de leerlingen die al gestart waren (vorig jaar), 

maar nog wel moeite hebben met lezen in 

deze groep gezet. 

2. De leerlingen die al kunnen lezen, maar nog 

niet AVI E4 hebben behaald. Zij werken met 

vormen van lezen waarbij er gebruik gemaakt 

wordt van voorlezen, koorlezen en doorlezen. 

Deze kinderen werken altijd in tweetallen of 

met behulp van ondersteunende programma’s 

en lezen altijd hardop. Deze groep worden de 

HOMMELS genoemd (Hard Op lezen Met (M) 

Extra Leesondersteuning). 

3. Kinderen die E4 hebben behaald, komen in 

de stilleesgroep. In deze groep wordt na een 

introductie over boeken en verhalen 20 

minuten stil gelezen. Tijdens het lezen 

observeert de leerkracht de leerlingen op hun 

leesgedrag en voert daar gesprekjes over. 

Voor deze groep hebben we inmiddels een 

redelijk uitgebreide bibliotheek. Deze laatste 

groep is dan ook een grote groep, maar omdat 

ze stillezen levert dan nu nog geen problemen 

op. 


