Overzicht verschillen Estafette nieuw (Zwijsen, 2009) Lekker Lezen (Malmberg, 2007)

Onderdeel

Estafette nieuw

Lekker Lezen

Didactiek

•K
 lassikaal lezen op hetzelfde AVI-niveau
(convergent).

• Lezen op eigen niveau (divergent).

AVI-proof?

• Ja.

• Ja.
• Plus: ook geschikt voor oude AVI-indeling.

Structuur

•V
 ier periodes van 8 weken: 32 lesweken
totaal.
• Elke periode wordt gevolgd door een of
twee weken zonder leesinstructie. Deze
extra weken bieden ruimte voor vrij lezen
en leesbevordering.

• Programma van 36 weken.
• Drie verwervingsperiodes van 12 weken
per jaar.
• Vrij lezen opgenomen in weekrooster.

Tijdsbesteding per week

•G
 roep 4 en 5: drie basislessen en een
toepassingsles.
• Groep 6, 7 en 8: twee basislessen en een
toepassingsles.
• Voor risicolezers: 1 uur extra per week.

• Groep 4, 5 en 6: vier keer een half uur.
• Groep 7 en 8:
- instructie vier keer een half uur;
- onderhoud een half uur per week.

Duur van de les is 45 minuten.
Organisatie

• Drie verschillende aanpakken:
- Aanpak I voor risicolezers.
- Aanpak II voor methodevolgers.
- Aanpak III voor snelle lezers.

• Drie leesgroepen:
- Leesgroep 1: kinderen met het laagste
AVI-niveau in de groep.
-L
 eesgroep 2: kinderen met het eenna-laagste AVI-niveau in de groep.
-L
 eesgroep 3: kinderen met hogere
AVI-niveaus dan in leesgroep 1 en 2.

Differentiatie

•D
 rie verschillende aanpakken en daarmee
gedifferentieerd instructie, begeleiding,
herhaling en leestijd.

• I eder kind leest op eigen niveau en krijgt
instructie en begeleiding op dat niveau;
gedifferentieerd naar hoeveelheid
begeleiding van de leerkracht.

Voortgang

• Twee AVI-niveaus vordering per jaar.

• Drie AVI-niveaus vordering per jaar.

Teksten

•V
 erhalend en informatief
(in twee aparte boeken).

•A
 fwisselend verhalen en informatief
(in een boek).

Instap- en eindniveau

• AVI E3 t/m AVI Plus.

• AVI M3 t/m AVI E7.

Materialen voor leerkracht • Handleiding met:
- algemene handleiding;
- handleidingkatern per AVI-niveau
• Toetssite.
• Leerkrachtassistent.

• Handleiding met:
- methodewijzer;
handleidingkatern per AVI-niveau.
• Leerkrachtdeel oefenprogramma.

Materialen voor kinderen

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ICT

• Toetssite (beschikbaar).
• Leerkrachtassistent (2010-2011).

• I nstructie- en oefensoftware basis-,
uitbreidings- en bovenbouwpakket.
• Ook in te zetten op het digitale
schoolbord.
(beschikbaar)

Doorgaande lijn

•M
 eest gebruikte methodes voor
aanvankelijk lezen (Veilig leren lezen,
De leessleutel).

•M
 eest gebruikte methodes voor
aanvankelijk lezen (Veilig leren lezen,
De leessleutel).

Leesboek per AVI-niveau.
Omnibusboek per AVI-niveau.
Twee werkboeken per AVI-niveau.
Estafettelopers per AVI-niveau.
Boekje Vloeiend & vlot per AVI-niveau.
Zandlopers
Kopieermap

1

Omkeerleesboek per AVI-niveau.
Twee werkboeken per AVI-niveau.
Leeskaarten per AVI-niveau.
Instructie- en oefensoftware per
AVI-niveau.
• Luister-cd’s per AVI-niveau.
• Instructielessen per AVI-niveau
(vanaf schooljaar 2010).
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