Beste ouder(s), verzorger(s) van: ___________________________________________
Uw kind leert in groep 3 lezen met behulp van de methode: Veilig Leren Lezen – Kim versie
Veilig Leren Lezen werkt met kernen. In iedere kern worden er: letters, structureerwoorden, wisselrijtjes, zinnen
en/of teksten geleerd en geoefend.

letters

structureerwoorden

veilig en vlot: wisselrijtjes/zinnen

Als afsluiting van een kern wordt er een individuele leestoets afgenomen om te zien hoe de leerstof beheerst
wordt. Deze leestoets beslaat al bovengenoemde onderdelen en gaat vooral om het juist verklanken en de
vlotheid.
Om ervoor te zorgen dat het leesniveau op peil blijft, geven wij extra werk mee om thuis nog eens goed te
oefenen. Hoe beter en sneller de letters en woorden herkent worden, hoe beter het leesniveau zich zal
ontwikkelen, wat leidt tot betere resultaten in de schoolcarrière.
Uw kind:
Heeft moeite met het herkennen van de letters
maakt teveel fouten met de letters
maakt teveel fouten bij de wisselrijtjes/teksten
leest net voldoende bij de wisselrijtjes/teksten
U krijgt het volgende werk mee van kern: ………….
Letters
Wisselrijtjes/zinnen/teksten: Veilig en Vlot

herkent de letters niet vlot genoeg
heeft moeite met het hakken en plakken
leest niet vlot genoeg bij de wisselrijtjes/teksten
heeft behoefte aan extra ondersteuning

Leesstroken

Wat doet u met het extra werk:
Letters
Bv. Flits de letters. Laat de letter kort zien en laat uw kind deze benoemen. Of leg de kaartjes omgedraaid op tafel,
wanneer u de letter omdraait wordt de letter direct benoemd, wie is het snelst?
Leesstroken
Bv. Vouw de woorden op de lijnen. Zo kunt u stap voor stap het woord opbouwen en in het geheel opnoemen
(hakken en plakken).
Veilig en Vlot
Wisselrijtjes van boven naar beneden lezen. Hier staan rijtjes waarin de wisselende letter op een vaste plaats
staan (vooraan, achteraan of in het midden).
In de wisselrijtjes zit een geleidelijke opbouw die voorkomt dat uw kind te veel nieuwe dingen tegelijk moet leren
en daardoor terugvalt op spellend lezen (hakken/plakken)
Als variatie kunt u de rijtjes van links naar rechts laten lezen, dit is moeilijker omdat de opbouw van de woorden
dan verandert.

Alvast bedankt en veel succes! De juffen van de groepen 3

