Praktische tips voor leerkrachten

Breng variatie in het werken
met Leespad leerkaarten
Veel leerkrachten gebruiken de Leespad leerkaarten voor snelle
lezers met veel plezier. De bijbehorende werkkaarten zijn beschikbaar per ILO-niveau en in de groepsmappen als kopieerbladen
opgenomen. Wist u dat de indeling op deze werkkaarten naar eigen
inzicht kunt aanpassen? Er zijn allerlei variaties mogelijk. Op deze
pagina geven we u vier tips.
1. Varieer met de volgorde van de
leesboeken
Heeft u onvoldoende leesboeken
beschikbaar voor uw Leespad
leerlingen binnen een bepaald
ILO-niveau? Dan kunt u de op de
leerkaarten aangegeven volgorde
van de leesboeken zonder problemen aanpassen. Er is namelijk
geen directe relatie tussen de leerkaarten en de Leespad leesboeken.
De leesboeken en met name de
factieboeken zorgen ervoor dat
een leerling niet alleen verhalende
teksten leest, maar ook feitelijke
teksten. Ze wennen hieraan
bijvoorbeeld door het gebruik van
verschillende soorten typograﬁe
en opmaak.
2. Verander de volgorde van de
leerkaarten eens
Verander de volgorde waarin u
de leerkaarten behandelt eens.
De vaste indeling is woordkaart,
leesboekje, zinskaart, leesboekje,
tekstkaart en leeskaart. Dat is de
meest logische en afwisselende
verdeling. Maar soms is variatie
welkom en bedenken u en uw
leerling een heel eigen
volgorde. Ook als er
te weinig leesboekjes zijn kan
deze wijziging
in volgorde
uitkomst bieden. Let op:
houd wel de
volgorde binnen
de rubrieken op de
leerkaarten aan.
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3. Goede lezers in groep 3
Er zijn kinderen die aan het eind
van groep 3 leestechnisch ver
boven de streefdoelen van ILO 3
scoren. Stap dan niet over naar
niveau 6 of 7, maar begin toch
met de leerkaarten van niveau 5.
De leerkaarten bevatten namelijk
veel leestechnische aspecten die
binnen AVI niet getoetst worden.
Denk bijvoorbeeld aan het lezen
van inschriften, bijschriften en
voetnoten, maar ook voordrachtslezen en snellezen komen op de
kaarten aan bod.
4. Uitgebreide werkkaarten
Het kan handig zijn om voor de
snelle Leespad-leerlingen de
werkkaarten bij de leerkaarten uit
te breiden. Als de leerlingen uitgebreide kaarten kunnen gebruiken,
doen de leerlingen iets langer over
het doorwerken van één niveau.
Zo zorgt u ervoor dat u de
leerkaarten van
niveau 10

en 10+ ook daadwerkelijk kunt
gebruiken in groep 6 en verder.
Op www.leeslijn.nl in het menu
onder Voorbeelden vindt u de extra
werkkaarten voor snelle leerlingen
die u kunt uitprinten. Deze werkkaarten hebben dezelfde opmaak
als de standaard werkkaarten, maar
zijn uitgebreid met twee extra
kolommen: ‘eigen boekje’ en
‘kopieerblad eigen boekje’.
Het aantal eigen boekjes dat een
leerling gaat lezen, bepaalt u
uiteraard zelf. Het kopieerblad
‘eigen boekje’ vindt u terug in de
groepsmap bij de overige kopieerbladen. Een voorbeeld van deze
uitgebreide werkkaart staat hiernaast afgebeeld.
Heeft u zelf variaties met de leerkaarten bedacht en getest in de praktijk?
En wilt u deze delen met andere
leerkrachten? Stuur uw suggesties
dan naar po@thiememeulenhoff.nl.
Zet in het onderwerp: Suggesties
Leeslijn leerkaarten servicebulletin.
Uw tips komen op www.leeslijn.nl
te staan in het menuonderdeel Tips.
Alvast hartelijk dank ook namens uw
collega’s!

Leespad werkkaart extra niveau 9
woordkaart
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leesboek
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9-1
De erfenis
van
Rozenhals

9-1

9-1
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Avontuur in
een shuttle
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9-4
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9-3
Toetjes
op het
trottoir
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9-4
Met gelijke
munt

eigen boekje

kopieerblad
eigen boekje
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