
Dit boekje is voor ouders 
met kinderen op de basisschool.

Succes!

Ouders en school

1F 22



Katern 1F 22, Ouders en school
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 1F. 1F 22

Taaltaken: 
- een verhaal schrijven
-  een krantenartikel lezen
-  een verhaal schrijven 
-  een schoolgids lezen
-  een formulier invullen
-  een uitnodiging lezen
-  een tekst voor een schoolkrant schrijven
-  een informatieve tekst lezen
-  een mening schrijven
-  een informatieve tekst lezen
-  een gesprek voeren
-  een woordspel doen

Achterin het boekje staat een instructie voor de begeleider. 
Daarin staan algemene aanwijzingen en aanwijzingen bij sommige opdrachten.

 = Kijk in de Instructie voor de begeleider achterin.
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VOORUITKIJKEN

In dit boekje kun je oefenen met:

 1 een verhaal schrijven - Mijn eigen verhaal   p. 4

 2 een krantenartikel lezen - Touwtjespringen  p. 5

 3 een verhaal schrijven - Een schooldag  p. 7

 4 een schoolgids lezen - Aan wie vraag je het?  p. 8

 5 een formulier invullen - Overblijven   p. 10

 6 een uitnodiging lezen - Extra zorg  p. 12

 7 een tekst voor een schoolkrant schrijven - Op school p. 14

 8 een informatieve tekst lezen - Na de basisschool  p. 16

 9 een mening schrijven - Huiswerk  p. 18

 10 een informatieve tekst lezen - De Cito-toets   p. 20

 11 een gesprek voeren - De toekomst van je kind   p. 21

 12 een woordspel doen - Puzzel  p. 22

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

Bespreek de afbeelding.     

-  Naar welke school gaat 
jouw kind of gaan jouw 
kinderen?

-  Ga je wel eens naar 
de school van je kind? 
Waarvoor?
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1 Schrijven: Mijn eigen verhaal 

OPDRACHT 1A
Bekijk de foto’s en bespreek samen de 
volgende vragen.
Jouw basisschool van vroeger was 
anders dan de school van je kind nu.
Wat zijn de verschillen? 
Wat is er beter dan vroeger? 
Vertel erover.

OPDRACHT 1B
Schrijf nu je verhaal op.
Beschrijf eerst een paar verschillen tussen 
vroeger en nu.
Beschrijf daarna wat je nu beter vindt.

OPDRACHT 1C
Lees je eigen verhaal stil na voor jezelf. 
Bespreek daarna je verhaal samen.

Denk aan:
-  het klaslokaal 
-  de leerkrachten (bijvoorbeeld hoe ze 

lesgeven)
-  de schoolvakken
-  spelen op het schoolplein (bijvoorbeeld: 

welke spelletjes?)
-  ouders die meehelpen op school
-  overblijven
-  feesten en speciale activiteiten

UITVOEREN
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2 Lezen: Touwtjespringen

OPDRACHT 2A
Kijk naar de titel en de vetgedrukte tekst.
Bespreek de vragen.

1 Spelen jouw kinderen buiten in de pauze op school?
 Weet je wat ze dan doen?

2 Wat deed jij vroeger in de pauze?
 Wat vond jij het leukste om te doen?

Tilburg - Wat doe je met kinderen die 
niet meer weten wat ze buiten moeten 
doen? Een basisschool in Tilburg hee� 
voor dit probleem een oplossing 
gevonden:touwtjespringen.
 

Touwtjespringen

De directeur vertelt: “De kinderen weten niet 
meer zo goed wat ze in de pauze moeten doen. 
Ze maken ook vaker ruzie dan vroeger. 
Daar maken we ons zorgen over. En waarom 
weten ze niet meer wat ze moeten doen?
Ze spelen minder vaak buiten dan vroeger. 
Ze zitten meer achter de computer. Komt het 
daardoor? Of is het schoolprogramma te zwaar? 
We weten het gewoon niet, maar het 
touwtjespringen is een succes.
Sinds een maand zijn er ‘springtouwmoeders’ 
op het schoolplein. Dat zijn moeders die 
speciaal naar school komen om tijdens de pauze 
het touw te draaien. 

De kinderen willen allemaal meedoen. En het zijn niet 
alleen de meisjes die het leuk vinden. De jongens zijn 
net zo enthousiast. 
Springtouwmoeder Aysun vertelt: “Het was echt nodig 
dat er iets gebeurde. Het touwtjespringen houdt de 
kinderen goed bezig en maakt ze lekker moe. Ze 
wachten in een lange rij om te mogen springen. Ook 
zijn er nu twee extra ouders op het schoolplein. Dat is 
goed.”
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 2B  
Lees de tekst stil voor jezelf.
Beantwoord de vragen.
1  Wat is het probleem op de basisschool in Tilburg? En wat is de oplossing van het probleem?

2  De directeur weet niet hoe het probleem is ontstaan.
 Hoe zijn die problemen misschien ontstaan? Wat zegt hij daarover? 
 1  Ze spelen minder vaak buiten dan vroeger.
 2 

 3 

3  Wat doet Aysun op school?

OPDRACHT 2C  
1  Wat vind jij van het touwtjespringen? Vind je het een goede oplossing?
 Heb je nog andere ideeën voor kinderen die niet weten wat ze moeten doen?
2  Ben jij wel eens hulpouder op school?
 Zo ja: vertel erover.
 Zo nee: lijkt het je leuk om mee te helpen?
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3 Schrijven: Een schooldag

OPDRACHT 3A
Je gaat een verhaal schrijven over een 
schooldag van je kind. 
Je kunt de volgende vragen gebruiken:
-  Hoe gaat je kind naar school? 
-  Welke vakken krijgt je kind?
-  Help jij als ouder wel eens mee?
-  Waar eet je kind tussen de middag? 
-  Wanneer haal je je kind op? 
- Gaat je kind nog naar de buitenschoolse 
 opvang?
-  Doen jullie dingen samen na schooltijd?

Bespreek deze vragen.

OPDRACHT 3B
Schrijf nu de tekst. Gebruik de vragen van 3A.
Gebruik eventueel de kopjes: Voor school, Op school en Na school.

OPDRACHT 3C 
Lees je verhaal stil na voor jezelf. 
Hebben de vragen jou geholpen om het verhaal te schrijven?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je verhaal.
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4 Lezen: Aan wie vraag je het?

OPDRACHT 4A
Hieronder staat een tekst uit een schoolgids.
In zo’n gids staat bijvoorbeeld wie er op de school werken.
Wat weet je over de school van jouw kind? 
Beantwoord de vragen.

1  Hoeveel leerkrachten werken er ongeveer?

2  En wie werken er nog meer? 

OPDRACHT 4B
Lees de tekst.

Directeur en leerkrachten 
Hanifa is onze directeur en er zijn
7 groepsleerkrachten: 
onderbouw (groep 1-2): Marian, Anneke
middenbouw (groep 3-5): Jaap, Zeynep en Anke 
bovenbouw (groep 6-8): Omar en Petra
Roy is onze gymleerkracht voor de midden- en 
bovenbouw.
Er werken ook 2 onderwijsassistenten (OA’ers) op 
school: Nadia en Mariska. Zij helpen de 
groepsleerkrachten in de klas.

Extra zorg
Chantal is de Remedial Teacher en Mark is de 
Intern Begeleider. Zij geven extra hulp aan 
kinderen. Chantal helpt bijvoorbeeld bij extra lezen 
of rekenen. 
Mark test kinderen en bedenkt welke hulp goed is. 
Hij neemt ook contact met u op als dat nodig is.

Ons team

Ouders
Er helpen heel veel ouders mee op school. 
Overblijfouders, oversteekouders, 
leesouders, luizenouders of zwemouders. 
Zij helpen één of een paar keer per week. 
Er zijn ook ouders die af en toe helpen bij een 
schoolreis, uitstapje, knutselochtend enz.
Tot slot zitten er ook ouders in de Ouderraad (OR) 
en Medezeggenschapsraad (MR). 
We zijn die ouders heel dankbaar en nodigen u 
graag uit om ook mee te helpen. Met uw hulp 
wordt de school nog beter én gezelliger.

Overige vragen
Als u vragen of klachten hebt, kunt u contact 
opnemen met onze directeur Hanifa Kaddou. 
Ook met vragen over geld of vrije dagen kunt u bij 
haar terecht.

We zijn met 14 teamleden om 
goed onderwijs aan uw 
kind(eren) te kunnen geven. 
Gelukkig zijn er ook heel veel 
ouders die ons helpen op 
school. 

Hij neemt ook contact met u op als dat nodig is.

School | 2015 | p.15

De groepsleerkrachten
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OPDRACHT 4C  
1  Bespreek de woorden die je niet kent.
2  Er werken veel verschillende mensen op de school.
 Vul het schema in.
 

Wie is het? Wie zijn het? Wat doet hij of zij? Wat doen ze?

Marian en Anneke Ze zijn groepsleerkracht onderbouw

3 Geef vier voorbeelden van wat ouders doen op school.

1                      3

2                      4

OPDRACHT 4D  
1 Aan wie kun je het vragen? Zoek de antwoorden in de tekst.
A  Je kind is zijn muts kwijt.

B  Je vindt de schoolreis te duur.

C  Je wilt een dag vrij vragen.

2  Bespreek de situaties. Aan wie kun je het vragen, denk je?
 De antwoorden staan niet in de tekst.
A  Je wilt meehelpen als leesouder. 

B  Je kind wordt gepest. 

OPDRACHT 4E
Met wie heb je weleens contact op school? 
Waarover heb je dan contact? Vertel erover.
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5 Schrijven: Overblijven

OPDRACHT 5A
1  Lees de informatie over overblijven.

2  Bespreek de vragen.
 Hoe gaat het overblijven op de school van je kind?
 Weet je wat het kost?
 Blijft jouw kind over of niet? Wat vindt je kind daarvan?

OPDRACHT 5B  
Bekijk het formulier hiernaast samen.
Het is een formulier voor vaste overblijfdagen.
Weet je wat je overal moet invullen?
Bespreek het samen.

Tijdens het overblijven zijn er vaste 
begeleiders. Na het eten kunnen de 
kinderen buiten spelen of binnen blijven. 
Er is allerlei spelmateriaal voor de 
kinderen.

De kosten voor het overblijven zijn € 1,50 
per keer. Als uw kind de eerste keer komt, 
vult u het inschrijfformulier in.

Komt uw kind een keer niet overblijven? 
Bel dan vóór 08.00 uur naar 0364-3322.  

                                                         
mijn aantekeningen
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Contact
We kunnen u tijdens het overblijven bellen op:
telefoonnummer thuis:

naam 1e ouder/verzorger:

telefoonnummer werk 1e ouder/verzorger:

naam 2e ouder /verzorger:telefoonnummer 

werk 2e ouder/verzorger:

Adres:

E-mailadres:

http://www.kinderopvang.nl/overblijven Inschrijfformulier overblijven

Geslacht

Naam 

Geboortedatum   

Groep

Medische of andere bijzonderheden 

Huisarts

 
Kruis de dagen aan waarop uw kind overblijft:

U belt ’s ochtends voor 08.00 uur als uw kind niet komt: naar 0364-33221. Is uw kind ziek? Dan belt u de school.

Betaling 
Overblijven kost € 1,50 per keer. Ik ontvang graag  elke maand een factuur Ondergetekende geeft 
toestemming om elke maand het overblijfgeld af te schrijven van:

Bank (IBAN):

tnv: 

Ik ga akkoord met de regels van het overblijven en de betalingen.

Contract 

Inschrijfformulier overblijven

 jongen                     meisje

Leerkracht

Telefoon huisarts 

 vrijdagdonderdagwoensdag dinsdagmaandag

Ondertekening
Datum: Handtekening:
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OPDRACHT 5C
Vul het inschrijff ormulier in.

OPDRACHT 5D 
Lees je formulier stil na voor jezelf.
Heb je alles ingevuld?
Ben je je handtekening niet vergeten?
Bespreek daarna samen je formulier.

OPDRACHT 5E  
Je kunt misschien ook zelf overblijfouder worden. 
Zou je dat willen?
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6 Lezen: Extra zorg

OPDRACHT 6A
Bekijk de uitnodiging voor een ouderavond.
Welke woorden vallen meteen op? Waarom?

OPDRACHT 6B
Lees de uitnodiging stil voor jezelf.

Beste ouder/verzorger,
Op dinsdagavond 28 september is er een ouderavond op onze school. 
De ouderavond gee� algemene informatie over hoe wij de ontwikkeling van de 
kinderen op school volgen. Ook hoort u hoe u uw kind thuis kunt helpen.

Agenda:
1. Hoe volgen wij de ontwikkeling van uw kind van groep 1 t/m groep 8?
 • Voortgangstoetsen
 • Eindtoetsen 

2. Welke extra hulp kunnen wij geven?
 • Leerkracht
 • Intern begeleider 
 • Remedial teacher

3. Hoe kunt u uw kind thuis helpen?
 • Wat kunt u doen om uw kind te helpen?
 • Contact over uw kind

Vragen over uw eigen kind kunt u niet stellen tijdens de ouderavond .
U kunt die avond wel een afspraak maken met de leerkracht of de intern begeleider.
U bent van harte welkom om 19.30 uur.

De ko�ie staat klaar.

Het team

Basisschool
Ballon

Uitnodiging Ouderavond
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 6C  
Kruis aan. Wijs aan waar je het antwoord hebt gevonden.
                           waar  niet waar
1 Op de ouderavond krijg je informatie over je eigen kind.            
2 Op de ouderavond krijg je informatie over extra hulp op school.         
3 Op de ouderavond kun je vragen stellen over je eigen kind.           

OPDRACHT 6D  
1 Lees agendapunt 1.
 Bespreek de woorden die je niet (goed) kent. 
2  Lees agendapunt 2. 
 Bespreek de woorden die je niet (goed) kent. 

OPDRACHT 6E  
Lees agendapunt 3.
Waaraan denk je als dit agendapunt leest?
Bespreek het samen.

OPDRACHT 6F
Bespreek de vragen.
Ben je weleens naar een ouderavond geweest? Waar ging die over?
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7 Schrijven: Op school

OPDRACHT 7A 
Lees en bespreek het stukje in de schoolkrant.
Het is geschreven door Redouan, de vader van Saïd.
Hoe eindigt het stukje? Kruis aan.

  met een vraag
  met een wens
  met een oproep

OPDRACHT 7B 
Je gaat een stukje schrijven voor de schoolkrant.
Kies 1 of 2.

1 
Beschrijf jouw activiteiten op school. 
Bespreek de volgende vragen:
-  Wat doe je op de basisschool van je kind?
-  Wanneer en hoe vaak help je als hulpouder?
-  Wat is jouw ervaring als hulpouder?

2
Schrijf over een activiteit van je kind op school: een schoolreisje, een speciale dag of een viering. 
Bespreek de volgende vragen:   
-  Op welke datum was de activiteit?
-  Wat gebeurde er?
-  Wat vond je kind ervan?
-  Wat vond jij ervan?

Knutselvader
Elke week help ik juf Hanna op 
dinsdagmiddag met knutselen. Ik ben de 
enige vader tussen alle moeders! Ik ga met 
kinderen in een groepje bijvoorbeeld 
verven, kleien of timmeren. Mijn zoon Saïd 
zit niet bij mij in het groepje. Dat vind ik 
heel goed, want anders ben ik vader en 
knutselvader tegelijk. Saïd vindt het erg 
leuk dat ik in de klas kom helpen. 
Dus vaders:  kom ook!!!
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OPDRACHT 7C
Schrijf de tekst. 
Gebruik je antwoorden van 7B.
Geef de tekst een titel.

OPDRACHT 7D
Lees de tekst stil na voor jezelf. 
Heeft de tekst een titel?
Bespreek daarna samen jouw tekst.

                                                         
mijn aantekeningen
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8 Lezen: Na de basisschool 

OPDRACHT 8A 
Bekijk de tekst over het voortgezet onderwijs.
Lees de eerste drie zinnen en bespreek de vragen.
1  Van welk schooltype heb je weleens gehoord?
2 Ken je kinderen die al op de middelbare school zitten?
3 Ken je middelbare scholen bij jou in de buurt? 
   Hoe heet de school en welk schooltype is het?

In Nederland ga je na de basisschool naar het voortgezet onderwijs (VO). Vaak zeggen we ‘de middelbare 
school’. In het VO zijn veel soorten scholen, ook wel schooltypes genoemd.  

Het voortgezet onderwijs

Schooltypes
Hieronder staan vier schooltypes.
• De eerste opleiding is het vwo. 

Deze opleiding  duurt 6 jaar. 
  Op het vwo moet je veel 
   zelfstandig leren. Na het vwo 

kun je naar de universiteit om 
bijvoorbeeld dokter te worden.

• De tweede opleiding is de havo. 
Die duurt vijf jaar. Na de havo 
kun je naar het hoger 
beroepsonderwijs (hbo). Met een 
hbo-opleiding kun je 
bijvoorbeeld fysiotherapeut 
worden.

• Het vmbo duurt vier 4 jaar. Er 
zijn vier niveaus: BB, KB, GL en 
TL. 

   Na het vmbo kun je naar het 
middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo) om bijvoorbeeld kapper 
te worden.

• De laatste opleiding is het 
Praktijkonderwijs. Het is de 
meest praktische opleiding, die 
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Universiteit

6 jaar duurt. Je wordt opgeleid voor een beroep, bijvoorbeeld assistent in de verzorging. In één schoolgebouw 
kunnen alle schooltypes zitten, maar dat hoeft niet.

Een school kiezen
De school geeft een advies over welke type onderwijs bij jouw kind past. Vaak zijn er meerdere scholen in de buurt die 
dat type onderwijs aanbieden. Maar wat is nu het beste voor jouw kind? Waar ga je op letten als je een school kiest? 
Hieronder staan een paar vragen. Dit soort vragen kunnen je helpen om samen met het kind een goede keuze te maken. 
•  Vind je kind het fijn om met vriendjes of vriendinnetjes naar dezelfde school te gaan? 
•  Moet de school dichtbij zijn?
•  Is een grote school of juist een kleine school prettiger?
•  Is het belangrijk dat een school extra zorg heeft? 
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OPDRACHT 8B 
Lees het stukje onder het kopje ‘Schooltypes’.
Bekijk de afbeelding en bespreek de vragen.
1  Welk schooltype duurt 5 jaar? 

2  Bij welk schooltype zijn er verschillende niveaus?

OPDRACHT 8C 
Lees het stukje onder het kopje ‘Een school kiezen’.
Bespreek de vragen.
1  Hoe krijg je informatie over het voortgezet onderwijs?

2  Waar kun je op letten als je een school kiest? Noem 2 voorbeelden uit de tekst. 

OPDRACHT 8D 
Lees het stukje ‘Een school in de buurt of...?
Bespreek de vragen.
1  Naar welk schooltype gaat jouw kind na de basisschool? Wat denk je?
2  Wat weet je over de scholen met dat schooltype bij jou in de buurt?
3  Wat vind jij belangrijk als je samen met je kind een school kiest? 
 En wat vind je kind belangrijk?

Een school in de buurt of ...?
Kiezen voor een middelbare school voor je kind is niet eenvoudig. Om te kunnen kiezen 
moet je informatie hebben; informatie verzamelen begint op de basisschool. Daar is 
vaak een ouderavond, speciaal over het voortgezet onderwijs.
Verder houden middelbare scholen open dagen. Ouders kunnen dan samen met hun 
kind komen kijken en praten. Je krijgt meestal ook informatie mee naar huis om te lezen. 
En natuurlijk is er op internet veel informatie te vinden.



1F 22 | Ouders en school

18

9: Schrijven: Huiswerk

OPDRACHT 9A 
In het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen huiswerk. 
Kinderen in groep 7 en 8 krijgen vaak ook huiswerk.
Bespreek de vragen.
Heeft je kind al huiswerk? Zo ja, wat voor huiswerk?
Geef je hulp bij het huiswerk? 

OPDRACHT 9B 
Lees wat andere ouders op internet over huiswerk schrijven.

Bespreek daarna de vragen.
1  Wat vinden Moniek, Irek en Nadine van huiswerk? 
2  Waarom vinden ze dat? Wat zijn hun argumenten?
3  Met wie ben jij het eens? Waarom?

http://www.forums.nl Goeie vraag

forums.nl

Home  |  Forum  |  Onderwerpen  |  Inloggen  |  Markt  |  Info  |  Faq

Ik vind huiswerk onzin, want kinderen moeten lekker kunnen 
spelen. Ze zitten de hele dag op school, soms ook nog bij de 
opvang. Als ze thuis zijn, moeten ze vrij zijn. 

reageer nieuw onderwerp

Moniek

Irek

Nadine

School. 

Ik vind huiswerk goed, want met extra werk thuis haalt mijn 
dochter betere cijfers. Ik help haar er ook graag mee. Voor haar 
spreekbeurt zijn we samen naar de bieb geweest en we hebben 
samen geoefend. Ze had een 9 voor haar spreekbeurt!

Ik vind huiswerk in groep 7 en 8 heel belangrijk, want op de 
volgende school krijgt mijn zoon nog veel meer huiswerk. 
Dan kan hij vast wennen. 
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OPDRACHT 9C
Schrijf jouw mening over huiswerk in groep 7 en 8.
Schrijf ook waarom je dat vindt.
Vertel eerst wat je wilt schrijven.

OPDRACHT 9D
Lees je mening stil na voor jezelf.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je mening.

                                                         
mijn aantekeningen
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10 Lezen: De Cito-toets

OPDRACHT 10A 
Bekijk de tekst en lees hem samen.
Bespreek samen stukken die moeilijk zijn.

OPDRACHT 10B 
Bespreek de vragen. 
1  Welk schooltype past bij een Cito-score van 530?
2  Stel, je kind heeft 530 gescoord op de Cito-toets. Het advies van de basisschool is havo.  
 Naar welk schooltype mag je kind? Waarom?
3  Stel, je kind heeft 540 gescoord op de toets. Het advies van de basisschool was vmbo.  
 Wat kan de basisschool dan doen? 

De meeste kinderen maken in groep 8 een Cito-toets. Die toets laat zien 
welk schooltype bij uw kind past. De uitslag van de Cito-toets is niet een 
cijfer tussen 1 en 10, maar een score tussen 501 en 550.

De Cito-score en het schooladvies
Welk schooltype past bij uw kind? De Cito-scores geven een advies en 
de basisschool geeft een advies. Het advies van de school komt vóór 1 
maart, de Cito-toets is in april of mei van datzelfde jaar. Het advies van 
de basisschool is het belangrijkst, omdat de school uw kind al 8 jaar 
kent. De leerkrachten weten wat uw kind kan en hoe het zich 
ontwikkelt. Soms geeft de Cito-score een ander advies dan de school. Is 
de uitslag van de Cito-toets hoger dan het advies van de school? Dan 
mag de school haar advies veranderen. Is de uitslag van de Cito-toets 
lager dan het schooladvies? Dan verandert de school haar advies niet.
Het advies van de basisschool gaat naar de nieuwe school. De nieuwe 
school beslist of uw kind naar die school kan. Als er twijfels zijn, zal de 
school contact opnemen met de basisschool en met u als ouder.

De Cito-toets

vmbo BB
vmbo KB

vmbo GL/TL
havo
vwo

501-523
524-528
529-536
537-544
545-550

CITO-score schooltype

CITO
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mijn aantekeningen

11 Spreken: De toekomst van je kind

OPDRACHT 11A 
Je gaat een gesprek voeren over de toekomst van je kind.
Je kunt de volgende vragen gebruiken:
-  Wat doet je kind graag?
-  Is je kind een ‘denker’ of een ‘doener’?
-  Praat je met je kind over zijn of haar toekomst?
-  Wat wil jouw kind later worden? Waar droomt het van?
-  Welk beroep vind jij passen bij je kind?
-  Mag je kind zelf kiezen wat het later wil worden? Waarom wel of niet?

Schrijf een paar woorden op. 

OPDRACHT 11B
Voer een gesprek over de toekomst van je kind.
Gebruik de vragen hierboven.

OPDRACHT 11C
Bespreek de opdracht samen na.
Wat wil je onthouden van het gesprek?
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12 Woorden: Puzzel 

OPDRACHT 12 
Maak de puzzel.
Welk woord lees je van boven naar beneden bij de pijl?

1  tussen de middag op school eten
2 ander woord voor juf of meester
3  werk van school voor thuis
4  boekje met informatie over de school van je kind
5  man die lesgeeft op een basisschool
6  persoon die zorgt voor het schoolgebouw
7  een dagje uit met school
8  bijeenkomst voor ouders op school
9  voorbeeld van een schooltype
10 ruimte naast een school om op te spelen

B

S

O V E R L IJ V E N1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

                                                         
mijn aantekeningen

10.
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TERUGKIJKEN

Kijk terug naar het begin van het boekje. 
Blader nog eens door het boekje. 

Bespreek samen: 
-  Waar ben je trots op?
-  Wat wilde je leren? En heb je dat geleerd?
-  Van welke opdrachten heb je het meest geleerd? 
-  Welke opdrachten vond je makkelijk en welke vond je moeilijk?
-  Wat wil je nog oefenen?
- Welke nieuwe woorden vind je belangrijk?
 Vul de woordenlijst in je map aan.

Verder oefenen en lezen

Wil je meer oefenen? Bespreek met je begeleider:
-  welke oefeningen je nog kunt maken;
-  welke boeken je kunt lezen.
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INSTRUCTIE BEGELEIDER

WERKEN MET SUCCES!

KIEZEN VAN EEN BOEKJE  
Kies eerst met de deelnemer in welk boekje hij gaat 
werken. Gebruik daarbij de Taalwaaier van het niveau van 
de deelnemer. In de Taalwaaier ziet de deelnemer welke 
thema’s er allemaal zijn en welke taken in een boekje ge-
oefend kunnen worden.  

KIEZEN VAN OPDRACHTEN 
De keuzevrijheid voor de deelnemer is groot. Hij kan er 
bijvoorbeeld voor kiezen alleen de schrijfopdrachten te 
doen, of juist alleen de leesopdrachten, de eenvoudigere 
opdrachten of de wat moeilijkere enz. Bespreek welke op-
drachten hij/zij wel wil doen en welke niet. De deelnemer 
kan uiteraard ook het hele boekje doorwerken.

DE TAALHULP
Omdat elke deelnemer eigen schrijfproblemen en een eigen 
woordenschat heeft, staan er in de boekjes geen oefeningen 
rond bijvoorbeeld spelling, grammatica of woordenschat. In 
de Taalhulp vindt u een hele reeks  Taalkaarten rond allerlei 
schrijfproblemen met uitleg en oefensuggesties. Hieruit kunt 
u samen met de deelnemer de Taalkaart kiezen waar de 
deelnemer op dat moment het meeste baat bij heeft. Deze 
Taalkaart kan de deel nemer vervolgens opnemen in zijn 
map. (We gaan ervan uit dat de deelnemer een eigen map 
heeft waarin hij of zij eigen lesmaterialen bewaart).
Naast deze Taalkaarten vindt u in de Taalhulp nog veel meer: 
aanwijzingen wat u kunt doen als een deel nemer een kleine 
woordenschat heeft, uitleg, voorbeelden en concrete sug-
gesties om te oefenen met de schrijf problemen van de deel-
nemer. Ook vindt u uitgewerkte voorbeelden hoe u feedback 
kunt geven op een schrijftekst van een deelnemer.

AANPAK OPDRACHTEN 

ALGEMEEN 
Als u werkt met het boekje doet u allerlei verschillende 
activiteiten, zoals: 
-  voorbereiding van leesteksten en schrijfopdrachten
-  bespreken van de schrijfproducten
-  werken met Taalkaarten en oefensuggesties uit de 
 Taalhulp
-  verwerkingsopdrachten aansluitend bij de opdrachten 

uit een boekje, bijvoorbeeld met een tekst uit het dage-
lijks leven of het werk van een deelnemer.

Hoe lang een deelnemer met een opdracht bezig is, kan 
erg variëren. Een paar voorbeelden: soms is een opdracht 
eenvoudig, maar wel relevant en gaat het uitvoeren vlot; 

soms is iemand lang bezig met een opdracht omdat hij 
een tekst helemaal perfect wil maken; soms geeft een 
leestekst heel veel aanleiding om verder te praten of te 
oefenen; soms geeft een schrijfproduct zoveel aanleiding 
tot feedback en verder oefenen dat dit veel tijd kost. 
Stimuleer deelnemers ook om van huis of het werk 
 teksten of formulieren mee te nemen, of adressen van 
voor hen belangrijke websites. Dit kan het toepassen van 
het geleerde in hun thuis- of werksituatie bevorderen en 
is ook vaak heel leuk om te doen. Bekijk in het kader van 
dit boekje bijvoorbeeld de website van een school van 
de eigen kinderen of van een school voor VO in de buurt.
Stimuleer deelnemers om (aansluitend bij Succes!) ook 
digitaal te schrijven. Laat ze bijvoorbeeld regelmatig een 
sms of Whatsapp-bericht sturen naar groepsgenoten of 
naar u. U kunt ook denken aan Facebook of Twitter. 

ICOON 
Een aantal opdrachten is voorzien van een icoon . Dit 
betekent dat bij deze opdrachten aanwijzingen voor de 
begeleider te vinden zijn.

MIJN AANTEKENINGEN
Onderaan sommige pagina’s ziet u ‘Mijn aantekeningen’.  
Laat de deelnemer dit blokje actief gebruiken om moei-
lijke woorden of zinnen, de betekenis van woorden of 
zinnen op te schrijven etc. 

VOORUITKIJKEN
Het vooruitkijken is om de voorkennis te activeren en de 
deelnemer te motiveren voor de taken in het boekje en te be-
spreken of hij alle taken gaat doen of een keuze maakt. Het 
boekje begint met een foto en een paar vragen bij die foto. 
Die zijn bedoeld om aan de praat te raken over de situatie uit 
het boekje en als oriëntatie op de inhoud. U kunt natuurlijk 
altijd zelf andere vragen bedenken en daarover praten

AANWIJZINGEN PER OPDRACHT 

(Voor opdracht 1 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 2B
Antwoorden: 1 De kinderen weten niet wat ze buiten moeten 
doen. (Ze maken ook vaker ruzie). De oplossing is touwtje 
springen. 2 Ze zitten veel achter de computer, het schoolpro-
gramma is te zwaar. 3 Aysun is springtouwmoeder. 

OPDRACHT 2C 
U kunt hier het belang van ouderbetrokkenheid aanstip-
pen. Zie voor meer informatie: de inleiding bij de aan-
wijzingen per opdracht en www.zwijsenouders.nl.
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OPDRACHT 4C
2 Antwoorden: Marian en Anneke groepsleerkracht onder-
bouw / Jaap, Zeynep en Anke groepsleerkracht midden-
bouw / Omar en Petra groepsleerkracht bovenbouw / Roy 
gymleerkracht /Hanifa directeur / Nadia en Mariska on-
derwijsassistenten /Chantal remedial teacher (extra hulp) 
/ Mark intern begeleider (extra hulp) / Frans conciërge

3 Voorbeelden ouders: overblijfouders, oversteekouders, 
leesouders, luizenouders, zwemouders, klusouders, ouders 
in de Ouderraad (OR) en Medezeggenschapsraad (MR) en 
ouders die af en toe helpen.

OPDRACHT 4D
Antwoorden: A conciërge, B en C directeur

OPDRACHT 4E
Antwoorden:
1 Het eerste contact gaat via de leerkracht. De leerkracht 
kan weer doorverwijzen naar de andere persoonen.
2 Denk ook aan situaties die je als ouder aan  andere 
 ouders kunt vragen, zoals bijvoorbeeld trakteren of 
 deelname aan de OR of MR.

OPDRACHT 5B
Bespreek het formulier. Wissel toelichten en vragen af. 
Mogelijke vragen: Waarom moet de huisarts worden 
ingevuld? of Wat moet je doen als je kind ziek is? Waarom 
moet je een e-mailadres opgeven?

OPDRACHT 5D
In veel gevallen krijgen overblijfouders een vergoeding en 
een training. Laat de deelnemer bij belangstelling navraag 
doen op de betreffende school.

OPDRACHT 6C
Antwoorden: 1 niet waar; 2 waar; 3 niet waar

OPDRACHT 6D
-  Een voortgangstoets meet hoe goed een kind vooruit 

gaat met spelling, rekenen en lezen.
 Deze toetsen beginnen vaak in groep 3 en gaan de hele 

schoolperiode door.
-  De eindtoets is een toets in groep 8. Deze eindtoets 

meet de kennis die leerlingen hebben op het gebied van 
taal en rekenen. Uit deze toets komt ook een advies: 
welke type vervolgonderwijs bij het kind past. 

2 Bij opdracht 4C worden de functies van intern begelei-
der en remedial teacher op eenvoudige wijze toegelicht.

OPDRACHT 6E
U kunt hierbij denken aan samen naar de bibliotheek gaan, 
samen lezen, hulp bij huiswerk, samen een spreekbeurt 
voorbereiden etc.

OPDRACHT 7A
Antwoord: De tekst eindigt met een oproep.

OPDRACHT 7B
Bespreek de eigen ervaringen van de deelnemer. Optie B 
is voor de deelnemer die nooit meehelpt op school. Er zijn 

veel mogelijkheden voor ouders om mee te helpen, zowel 
incidenteel, wekelijks als dagelijks. Denk aan: biebouder, 
overblijfouder, oversteekouder, luizenouder, meehelpen bij 
een knutselochtend oid, in de Ouderraad of Medezeggen-
schapsraad meedenken. Meer informatie op: www.zwijsen-
ouders.nl met het zoekwoord ‘helpen op school’.

OPDRACHT 8A
Zorg dat u over actuele en lokale informatie beschikt over 
het voortgezet onderwijs. Zo geeft de rijksoverheid elk jaar 
een brochure uit voor ouders over het voortgezet onderwijs. 
Middelbare scholen organiseren in januari vaak Open dagen 
en delen schoolgidsen uit.  Website van de overheid met info 
over het kiezen van een school https://www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/
hoe-kan-ik-een-middelbare-school-kiezen-voor-mijn-kind

OPDRACHT 8B
Antwoorden: 1 havo; 2 vmbo; 

OPDRACHT 8C
Antwoorden: 1 ouderavond en open dag bezoeken, infor-
matie van een school lezen, zoeken op internet. 
2 afstand, vriendjes en vriendinnetjes,  grootte, extra zorg.

OPDRACHT 8D
Bespreek de eigen situatie van de deelnemer en zoek 
eventueel samen naar informatie op internet.

OPDRACHT 9A
Neem samen de vragen door ter introductie. Soorten 
huiswerk: bijvoorbeeld topo(grafie), spreekbeurt, reken- of 
leesopdrachten, boekenkring enz.

OPDRACHT 9B
Antwoorden. Moniek: huiswerk is onzin. Argument: thuis 
moet je vrij zijn. Irek: huiswerk is belangrijk. Argument: 
wennen aan huiswerk middelbare school. Nadine: huis-
werk is goed. Argument: voor betere cijfers.

OPDRACHT 10B
Antwoorden: 1 vmbo; 2 havo, want het schooladvies is het 
belangrijkst; 3 School mag het advies veranderen.

(Voor opdracht 11 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 12
Antwoord: basisschool
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ALGEMENE OPBOUW VAN ELK BOEKJE 

OPDRACHT 1
De eerste tekst is altijd een eigen verhaal.
In de Instroom-boekjes wordt dit eigen verhaal (nadat het 
verteld is door de deelnemer) opgeschreven door de be-
geleider. Dit zelf opschrijven is dan nog te moeilijk. In de 
boekjes voor 1F en 2F wordt de tekst zelf geschreven. 
Om de fantasie op gang te brengen staan er bij de op-
dracht in een denkballon een paar hulpvragen. De op-
dracht kan hiermee voorbereid worden door samen over 
het onderwerp en de vragen te praten. 

OPDRACHT 2
De tweede leestekst is een luchtige start van het thema: 
dat kan een tekst op een internetforum zijn, een nieuws-
berichtje of een verhaal dat past bij het thema. 
Daarbij staat een lichte verwerkingsopdracht. Het tekstje 
kan voor het plezier gelezen worden en is ook bedoeld 
om de nieuwsgierigheid naar de rest van het boekje te 
prikkelen. 

VANAF OPDRACHT 2
Vanaf dit punt tot en met opdracht 10 is er een afwisseling 
van lezen en schrijven. 

LEESOPDRACHTEN
In de leesopdrachten worden verschillende leesstrategieën 
geoefend, variërend van zoekend lezen tot intensief lezen 
van een hele tekst. Wat er geoefend wordt, hangt onder 
meer af van de tekst en het niveau van de deelnemer. Volg 
de instructie bij de opdrachten; dan komen de verschillen-
de leesstrategieën vanzelf aan bod.

SCHRIJFOPDRACHTEN
De schrijfopdrachten borduren soms voort op de inhoud 
die vooraf is gegaan, maar kunnen ook gedaan worden 
zonder die voorafgaande opdrachten. De deelnemer 
schrijft eigen teksten. Bespreek vooraf samen wat hij wil 
schrijven. Naast de opdracht staan bij sommige opdrach-
ten in een denkballon een paar sturende vragen. Gebruik 
die en andere om het denkproces op gang te brengen. 
Bespreek als de tekst klaar is samen het resultaat. Daar-
voor geldt de volgende algemene leidraad:
1. Begin altijd met een compliment.
2. Vraag aan de deelnemer hoe hij het vond gaan, wat 

goed ging, waar hij over twijfelt of wat hij lastig vond.
3. Kies (samen met de deelnemer) maximaal één element 

of fout uit de tekst om aan te gaan werken. In de Taal-
hulp kunt u zien hoe u dat kunt doen.

4. Kies zo nodig een bijpassende Taalkaart uit de Taalhulp.
Laat zaken terugkomen die ook al bij eerdere opdrachten 
opvielen; laat het besprokene weer toepassen in een vol-
gende opdracht. Doe dit meteen op dat moment of een 
volgende keer. Bereid in dit laatste geval de feedback die 
u wilt geven met behulp van de Taalhulp thuis voor. 

OPDRACHT 4
Dit is een leestekst die dicht bij de belevingswereld van 
de deelnemer staat. Hij begint met een oriënterende 

opdracht. Dit gebeurt o.a. door een focus op titel en tus-
senkopjes, maar ook door een eenvoudige zoekopdracht, 
het volledig uitschrijven van de titel etc. In de opdrachten 
daarna worden verschillende leesstrategieën geoefend, 
variërend van zoekend lezen tot intensief lezen, leidend 
tot detailbegrip.  
Laat de deelnemer de tekst zelf stil lezen en ondersteun 
hem alleen bij het uitvoeren van de serie opdrachten. 

OPDRACHT 10
Bij deze opdracht leest de deelnemer een vrijwel volledig 
authentieke tekst, zoals hij die in het echt kan tegen-
komen. De tekst is dus in de meeste gevallen boven het 
niveau van de deelnemer.
De opdracht erbij is gericht op het zoeken van informatie, 
het vlot inschatten om wat voor soort tekst het gaat etc. 
en niet op detailbegrip.
Volg de opdracht en laat de deelnemer de tekst dus niet 
intensief lezen.

OPDRACHT 11
Dit is een spreekopdracht, waarbij geoefend wordt met 
meer formele en cognitief veeleisende spreektaken. De 
deelnemer oefent bijvoorbeeld met een gesprek met een 
leidinggevende, deelname aan een discussie, een mening 
geven (op basis van feiten), nuanceringen aanbrengen in 
een verhaal of een mening, een kort voorbereid verhaal 
vertellen, iets uitleggen of instructie geven, een verslag 
uitbrengen, een discussie voeren, iemand overtuigen etc.
Suggesties voor richtvragen, om het denkproces op gang 
te helpen, staan in een denkballon bij de opdracht.

OPDRACHT 12
De laatste opdracht is een woordspel of puzzel. 

TERUGKIJKEN
Het is belangrijk om stil te staan bij wat een deelnemer 
heeft geleerd, waar hij/zij trots op is. Leg deelnemers aan 
het eind van elke opdracht regelmatig de vraag voor: Hoe 
heb je deze opdracht aangepakt? Hoe heb je antwoorden 
gevonden? Benoem tijdens het terugkijken, als het boekje 
klaar is, de goede dingen die ze hier noemen opnieuw. 
Bespreek ook wat nu goed gaat en niet meer geoefend 
hoeft te worden en wat nog wel.

OVERIG MATERIAAL 

Er is nog veel meer lesmateriaal voor volwassenen, die 
beter willen leren lezen en schrijven, willen leren rekenen 
of willen werken aan hun digitale vaardigheden. Sommige 
van deze lesmaterialen zijn ook digitaal beschikbaar 
waarmee u bijvoorbeeld thuis kunt laten oefenen en vaak 
ook in een bibliotheek in de buurt. Wilt u meer weten over 
geschikt lesmateriaal voor uw deelnemer(s), vraag het 
dan aan uw contactpersoon bij de organisatie waar 
u vrijwilliger bent. Of neem een kijkje op http://www.
taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal.
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Ken je iemand die ook 
beter wil leren lezen en 
schrijven? 
bel: 0800 - 023 44 44

Ken je iemand die 
taalvrijwilliger wil 
worden of wil je zelf 
taalvrijwilliger worden?
bel: 0800 - 023 44 44

Met de boekjes van Succes! ga je 
aan de slag met beter leren lezen en 
schrijven en oefen je met spreken. 
Je kunt ook oefenen met rekenen 
en beter leren omgaan met de 
computer en het internet. 
Succes! is uitgewerkt in drie 
niveaus. De methode bestaat uit 
een groot aantal boekjes rond 
situaties uit het dagelijks leven of 
werk. De boekjes zijn per niveau los 
te gebruiken. Succes! is uitgebreid 
getest in de praktijk door docenten 
en taalvrijwilligers. 


