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Willemstad, 16 oktober 2020 
 
Geachte ouders, 
 
Afgelopen maand zijn de leestoetsen afgenomen en hebben we kunnen constateren dat er 
leerlingen zijn die tijdens de lockdown weinig hebben geoefend of zelfs niet hebben 
geoefend. Hierna volgde de Grote Vakantie en is er door velen ook niet gelezen. 
Tijdens de Info-avond heb ik duidelijk gemaakt dat het lezen in alle groepen één van de 
belangrijkste vakken is en dat wij daarbij uw hulp als ouders nodig hebben om het lezen 
goed op gang te laten komen. 
Daarom krijgen de kinderen vandaag een leesboekje mee, zodat ze alvast in de vakantie 
kunnen beginnen met oefenen. Het leesboekje dat het kind ontvangt, is een AVI-niveau 
hoger dan uw kind onlangs gescoord heeft. Een voorbeeld: als het kind AVI-M4 in 
september heeft gehaald, dan krijgt het kind AVI-E4. Zo bereidt het kind zich voor op de AVI-
toets, die in januari 2021 afgenomen wordt. Kinderen die AVI-plus hebben behaald, krijgen 
geen extra leesboekje mee. 
De kinderen moeten de leesboekjes goed verzorgen om ze weer op 20 november in te 
leveren. Kwijtgeraakte of vernielde leesboekjes moeten worden vergoed.  
Na het inleveren van het eerste leesboekje zullen de kinderen op 27 november een tweede 
leesboek ontvangen en zullen ze dit boekje weer op 4 januari 2021 in moeten leveren.  
 
Samen lezen: hoe gaat dat? Hier volgen wat voorbeelden en/of suggesties: 
* Lees bij voorkeur elke dag enkele minuten met uw kind. 
* Kies voor een vast tijdstip, zodat het kind al weet wat het kan verwachten. 
* Ouders kunnen samen met hun kind(eren) de woorden en de teksten lezen, waarbij de 
ouder een stopwatch gebruikt om het tempo van het kind te meten. Voor het kind wordt 
het een leuke wedstrijd met zichzelf om telkens meer woordjes in 1 minuut te gaan lezen. 
* Grijp niet meteen in als uw kind een fout maakt. Wacht een paar seconden met helpen of 
verbeteren, dit kan ook op het eind. Laat uw kind zelf ook het fout gelezen woord 
verbeteren. 
* Leest het kind op den duur het boekje vlot en foutloos, dan kunt u verder samen lezen uit 
een leesboek en/of online teksten opzoeken of ook lezen via Ambrasoft. 
 
Nogmaals, graag flink met uw kind oefenen. Ze moeten heel veel lezen om sneller, vlotter 
en foutloos te leren lezen.  
Dit aspect van lezen is technisch lezen: de techniek van lezen onder de knie krijgen. 
Uiteraard gaat het uiteindelijk om begrijpend lezen, maar als je niet in staat bent om een 
tekst te lezen, dan zal het begrip ervan moeilijk op gang kunnen komen. 
Alvast bedankt voor uw begeleiding en medewerking. Samen staan we sterk! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sheila Deville-Panneflek, dir 
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