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Weer naar school 

Na een lange periode thuis, gaan de kinderen nu weer deels naar school. Er komt dan voor jou als 

leerkracht veel op je af. Malmberg ondersteunt je hierbij. Naast het bieden van een instrument om 

het welbevinden van kinderen na de periode van afstandsonderwijs in kaart te brengen, bieden we je 

handvatten om inzichtelijk te maken wat op cognitief vlak de onderwijsbehoeften van het kind zijn 

en hoe het onderwijsaanbod hier het best op kan worden afgestemd. We hebben in dit document 

adviezen opgenomen met betrekking tot het in kaart brengen en analyseren van het leesniveau van 

de kinderen en we hebben aangegeven hoe met materiaal uit de methode op de resultaten van de 

analyse kan worden ingespeeld. Daarnaast hebben we een tweetal routes door de leerlijn geschetst, 

rekening houdend met de sterkte van de groep, om zo effectief en efficiënt mogelijk het 

leesonderwijs te vervolgen. 

 

Meetinstrument  

Door de corona-crisis stopte het onderwijs in een klasse-situatie op school in de loop van blok 3 in de 

jaarplanning van Station Zuid. In de weken erna kwam het thuisonderwijs in meer of mindere mate 

op gang. Vanaf dat moment werden de verschillen in de leesniveaus tussen kinderen naar 

verwachting groter al naar gelang er thuis minder of minder werd gelezen. Nu de kinderen weer naar 

school gaan is het goed om in de eerst lesweek na deze periode thuis de balans op te maken. 

 

Inzet toets blok 3 

Ons advies is hiervoor de woord- en teksttoets van blok 3 te gebruiken. Deze 

woordtoets en de teksttoets neem je individueel af. Ze vragen enige 

tijdsinvestering (ca. 5 minuten per kind) maar geven je een goed inzicht in de 

leesvorderingen van een kind. Bij de afname van de toetsen hoor je namelijk 

direct de verklanking van de woorden. Hierdoor is een nauwkeuriger analyse 

van het leesproces te maken. 

 

Analyse 

Op de achterzijde van het toetsblad voor de leerkracht is een schema 

opgenomen waarmee je een foutenanalyse kunt maken. Dit schema geeft je 

inzicht in de lesdoelen / leesmoeilijkheden die het kind nog niet beheerst en 

waarop nog extra instructie dan wel extra oefening nodig is. Het schema laat 

ook zien of een leesdoel later in de leerlijn terugkomt, zodat je tijdens de 

instructie van de reguliere lessen de leesmoeilijkheid met het kind nog eens 

kunt doornemen.  

 

  



Station Zuid: meten-remediëren-verkorte route 

Remediering: Roetsjboek en Oefensoftware 

Valt een kind uit op een bepaald lesdoel / leesmoeilijkheid dan kun je ook gericht het Roetsjboek of 

de Oefensoftware bij Station Zuid inzetten. De lesdoelen in het Roetsjboek en de Oefensoftware 

sluiten namelijk 1-op-1 aan op de lesdoelen in de les. Dit maakt de inzet zeer eenvoudig. Je kunt op 

het analyseblad heel makkelijk aflezen welke ‘lessen’ in het Roetsjboek of Oefensoftware kunnen 

worden ingezet. Vooral voor lesdoelen die niet meer terugkomen in de leerlijn  - het analyseblad 

voor de leerkracht maakt dit direct inzichtelijk - is het belangrijk dat kinderen extra oefenen om deze 

leesmoeilijkheden te beheersen. Bijkomend voordeel van de inzet van de Oefensoftware is dat voor 

de zwakke lezer een herhaalde instructie op het lesdoel in de vorm van een instructiefilmpje is 

ingebouwd. De Roetsjboeken die nodig zijn voor blok 3 en 4 zijn eveneens opgenomen op deze 

website. Je kunt kinderen eventueel gericht thuis extra laten oefenen nadat ze er instructie door jou 

op hebben gehad. 

 

Verkorte leerroute groep 4  

Een verkorte leerroute is een route door de leerlijn waarbij gefocust wordt op doelen die voor de 

leesontwikkeling van het kind meest cruciaal zijn. Dit zijn doelen die én aansluiten bij de AVI-

richtlijnen ontwikkeld door Cito én die niet of in mindere mate een vervolg krijgen in de leerlijn van 

een volgende jaargroep. In het aanbod van de routes maken we onderscheid naar het leesniveau van 

de groep. Heb je namelijk een relatief zwakke groep dan ziet het advies er anders uit dan wanneer je 

kinderen vooral gemiddeld tot sterke lezers zijn. De sterkte van de groep bepaald in feit het 

basisaanbod voor de hele groep. Wel wordt binnen dit basisaanbod gedifferentieerd naar niveau. 

 

Advies met betrekking tot volgen van leerroute 

 

Zwakke groep lezers: volg de reguliere leerroute 

Heb je een zwakke groep dan adviseren we je niet de verkorte leerroute te hanteren. De zwakkere 

lezers bepalen dan de aanpak voor de hele groep. Een relatief zwakke groep is een groep met > 25% 

zwakke lezers (een zwakke lezer is een kind dat 1 of meerdere AVI-niveaus onder het groepsniveau 

leest, de 1-ster lezer). In deze periode zijn dat de kinderen die lezen onder het AVI-M4 niveau. 

 

Gemiddeld tot sterke groep lezers: volg de verkorte leerroute 

Heb je een gemiddeld tot sterke groep, dan kun je de verkorte leerroute volgen. Een gemiddeld tot 

sterke groep heeft < 25% zwakke lezers in een groep. De zwakke lezers volgen ook deze verkorte 

route, maar hen wordt dan wel extra instructie en oefening geboden door de inzet van de 

Roetsjboeken en/of Oefensoftware. 

 

Op de volgende pagina’s is het advies voor aanbod voor de zwakke en de gemiddeld tot sterke groep 

uitgewerkt, inclusief aanbod voor de verschillende niveaugroepen binnen deze groepen. 

  



Station Zuid: meten-remediëren-verkorte route 

Aanbod route voor relatief zwakke groep  

Station Zuid groep 4, Blok 4 

We adviseren om met een relatief zwakke groep lezers de reguliere leerlijn te volgen. We hebben in 

deze route wel een lichte aanpassing gedaan. De aanpassing in de route is er op gericht om de focus 

meer te leggen op technisch lezen. Uitgangspunten van het aanbod: 

• Je volgt alle lessen technisch lezen in de leerlijn blok 4. Een technisch leesdoel dat niet in de AVI-

richtlijnen is opgenomen wordt niet opgenomen (geldbedragen lezen). Focus in deze lessen op 

de opdrachten 1 t/m 4. Daarin zit de kern van de les. De overige opdrachten zijn 

uitloopopdrachten. Zie voor onderbouwing van effectiviteit van de opdrachten het document 

‘Effectieve verwerking in Station Zuid’ op deze website. 

• Je slaat de klassikale leesbevorderingslessen over in deze periode om ruimte te creëren voor 

wegwerken hiaten in beheersing van lesdoelen. Mocht er ruimte zijn in het rooster dan zijn de 

leesbevorderingslessen zeer aan te bevelen. Ook vanwege de werkvormen samenwerkend leren 

in de lessen die bijdragen aan het sociaal emotionele aspect. 

• De vloeiend lezen lessen beperk je tot 1 les en je zet daar de theaterteksten in die op de website 

staan bij het aanbod (zie groengemarkeerd in de geadviseerde route). 

• Voor de 1- en 2-ster lezers zet je naast de basisroute de Roetsboeken en Oefensoftware in om de 

kinderen extra te laten oefenen op de doelen ze nog niet beheersen (op basis van eerder 

geadviseerde meting bij hervatten lessen in schoolse situatie). 

• 3-ster lezers bied je in de tijd dat de andere kinderen extra oefenen op eerder aangeboden 

doelen de literatuureducatieles Daar is-ie!, week 2 (open en gesloten einde) aan. Zie 

roodgemarkeerde les. Deze les kan al eerder in de periode worden ingezet. 

• Ruim daarnaast tijd in voor vrij lezen: minimaal 15 minuten per dag. 

 

Blok 4: reguliere route voor zwakke groep 

Thema Week Lesdoel 

Verloren 1 − Woorden uit het Engels lezen die veel voorkomen. 

− Meerlettergrepige woorden lezen die eindigen op -ig(e) en -lijk(e). 

2 − Vloeiend lezen: inzet theatertekst 

Daar is-ie! 1 − Woorden lezen die eindigen op -tie, dat je uitspreekt als tsie of sie. 

− Woorden lezen die eindigen op -elen, -eren en -enen. 

2 − Woorden uit het Engels lezen die veel voorkomen. 

− 3-ster: Je bekijkt het einde van een boek. Je leert wat een open en een 
gesloten einde is. 

− Drie- en meerlettergrepige woorden lezen met -th-, die niet 
samengesteld zijn. 

Een lach en 
een traan 

1 − Vloeiend lezen: inzet theatertekst 

− Drie- en meerlettergrepige woorden lezen met 
medeklinkerverdubbeling. 

2 − Drie- en meerlettergrepige woorden lezen met een open lettergreep. 

− Meerlettergrepige woorden lezen. 

Waar is het 
feestje? 

1 − Woorden lezen met -tie, dat je uitspreekt als tsie of sie. 

− Drie- en meerlettergrepige woorden lezen met een open lettergreep. 

  



Station Zuid: meten-remediëren-verkorte route 

Aanbod route voor gemiddeld tot sterke groep  

Station Zuid groep 4, Blok 4 

Volg voor de gemiddelde tot sterke groep de verkorte route (zie schema hieronder).  

Uitgangspunten van het aanbod: 

• Je biedt de groep cruciale lesdoelen aan uit de leerlijn van blok 4 (zie eerder). Focus in deze 

lessen op de opdrachten 1 t/m 4. Daarin zit de kern van de les. De overige opdrachten zijn 

uitloopopdrachten. 

• Je slaat de klassikale leesbevorderingslessen over in deze periode om ruimte te creëren voor 

wegwerken hiaten in beheersing van lesdoelen door de 1- en 2-ster lezers van de groep. Mocht 

er ruimte zijn in het rooster dan zijn de leesbevorderingslessen zeer aan te bevelen. Ook 

vanwege de sociaal emotionele kant van de inhoud van deze lessen (werkvormen samenwerkend 

leren) 

• De vloeiend lezen lessen beperk je tot 1 les en je zet daar theaterteksten in die op de website 

staan bij het aanbod (zie groengemarkeerd in route). 

• Voor de 1- en 2-ster lezers zet je naast de basisroute de Roetsboeken en Oefensoftware in om de 

kinderen extra te laten oefenen op de doelen ze nog niet beheersen (op basis van eerder 

geadviseerde meting bij hervatten lessen in schoolse situatie). 

• 3-ster lezers bied je in de tijd dat de andere kinderen extra oefenen op eerder aangeboden 

doelen de literatuureducatieles Daar is-ie!, week 2 (open en gesloten einde) aan. Zie de 

roodgemarkeerde les. Deze les kan al eerder in de periode worden ingezet. 

• Ruim daarnaast tijd in voor vrij lezen: minimaal 15 minuten per dag. 

 

Blok 4: verkorte voor gemiddelde tot sterke groep 

Thema Week Lesdoel 

Verloren 1 − Meerlettergrepige woorden lezen die eindigen op -ig(e) en -lijk(e). 

2 − Vloeiend lezen: inzet theatertekst 

Daar is-ie! 1 − Woorden lezen die eindigen op -tie, dat je uitspreekt als tsie of sie. 

2 − Woorden uit het Engels lezen die veel voorkomen. 

− 3-ster: Je bekijkt het einde van een boek. Je leert wat een open en een 
gesloten einde is  

− Drie- en meerlettergrepige woorden lezen met -th-, die niet 
samengesteld zijn. 

Een lach en 
een traan 

1 − Vloeiend lezen: inzet theatertekst 

− Drie- en meerlettergrepige woorden lezen met 
medeklinkerverdubbeling. 

2 − Meerlettergrepige woorden lezen. 

Waar is het 
feestje? 

1 − Drie- en meerlettergrepige woorden lezen met een open lettergreep. 

 

 

 


