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Oudergesprekken
U heeft nog t/m vrijdag de gelegenheid om in te tekenen voor de oudergesprekken. De
formulieren liggen in de centrale hal.
Maart 2019: Tutorlezen
Elk kind leert op zijn eigen unieke wijze en in zijn eigen tempo. De aanpak die wij op
school hanteren speelt hier zo goed mogelijk op in. Onze taal/spelling methode Taal en
Spelling in Beeld en de leesmethodes die wij gebruiken zijn hierop uitstekend ingesteld.
Zo zijn wij goed in staat om alle kinderen te begeleiden in hun taal- en leesontwikkeling op
verschillende niveaus. Sommige kinderen hebben het leren lezen razendsnel onder de
knie. Andere kinderen hebben gewoon meer tijd en hulp nodig om hun leesvaardigheden
te oefenen. Ook goed.
Voor deze laatste groep kinderen organiseren wij op school o.a.“tutorlezen”.
In de ochtend ( 1 of 2x per week) kunt u kinderen uit groep 8 een leerling uit groep 3/4
zien ophalen om samen in de hal te gaan lezen. Alle andere kinderen lezen in die tijd
samen met hun eigen leerkracht in de klas.
De kinderen lezen met de effectieve leesstrategie ”Voor, Koor, Zelf”.
Eerst een stukje tekst voorlezen terwijl de leerling meeleest, de moeilijke woorden worden
besproken (woordenschat training), daarna gaan ze samen ( in koor) hetzelfde stukje tekst
lezen en vervolgens gaat de leerling het goed geoefende stukje tekst alleen lezen. Dus 2
keer oefenen en dan doe je het helemaal zelf. Op 3 manieren steeds hetzelfde stukje tekst
oefenen. Succes gegarandeerd! Het plezier in lezen wordt zo ook weer extra
gestimuleerd. Het is tenslotte een heel erg fijn gevoel voor kinderen als zelfstandig lezen
vlot en goed gaat.
De tutoren sluiten hun taak na deze periode af met juf Annette. Alle ervaringen worden
uitgewisseld en dat is ook weer heel leerzaam. Zij krijgen als dank een welverdiende
“Oorkonde Tutorlezen” uitgereikt door de kinderen uit groep 3.

Het is heel mooi om te zien dat kinderen, die ooit zelf geholpen zijn met het lezen, nu
uitgegroeid zijn tot heuse ervaringsdeskundigen en zeer gemotiveerde tutoren. De
kinderen uit groep 8 zijn razend enthousiast om deze taak op zich te nemen.
Voor thuis is deze zeer effectieve manier van samen hardop lezen natuurlijk ook van harte
aan te bevelen! Deze methode wordt sterk geadviseerd door de dyslexiespecialisten.
Hardop lezen is gewoon nog steeds de beste manier om goed te leren lezen.
We wensen iedereen heel veel plezier met lezen toe!!

Bijlage
In de bijlagen vindt u de vraag van de maand van Jeugd en Gezin en over het project
‘Verhalen aan zee”.

Maandkalender
week

14

04 apr

Theorie-examen verkeer groep 8

week

15

08 apr
10 apr
12 apr

Spreekavond
Spreekavond
Koningsspelen

week

16

16 apr - 18 apr
16 apr - 17 apr
19 apr

Eindcito groep 8
Jeugdverpleegkundige in groep 1/2
Start meivakantie t/m 5 mei

week

19

6 mei

Weer naar school

week

20

Kampweek (info volgt nog)

