
Dit boekje is voor ouders met 
 kinderen op de basisschool.

Succes!

Mijn kind zit 
op school
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Katern IN 03, Mijn kind zit op school
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes!
Het niveau van dit boekje is Op weg naar Instroom (IN).

Taaltaken: 
-  een verhaal lezen
-  een krant lezen
-  een lijst maken 
-  een inhoudsopgave lezen
-  vragen opschrijven
-  een uitnodiging lezen
-  een antwoordstrook invullen
-  een schoolgids lezen
-  een briefje schrijven
-  een tekst op internet 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.

IN 3
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VOORUITKIJKEN 

Bespreek de afbeelding.      

In dit boekje kun je oefenen met:

 1 een verhaal lezen - Mijn eigen verhaal  p. 4

 2 een krant lezen - Schoolkat  p. 5

 3 een lijst maken - Leren op school en thuis  p. 6

 4 een inhoudsopgave lezen  - Leren in groep 1 tot en met 8 p. 8

 5 vragen opschrijven - Praten met de leerkracht p. 10 

 6 een uitnodiging lezen - De ouderavond  p. 12

 7 een antwoordstrook invullen - Meehelpen op school p. 14 

 8 een schoolgids lezen - Smoelenboek  p. 16

 9 een briefje schrijven - Briefje mee  p. 18

 10 een tekst op internet lezen - Regels  p. 20

 11 een gesprek voeren - Ouders en school  p. 22

 12 een woordspel doen - Woorden maken  p. 23

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

-  Heb je een kind op de 
basisschool?

- In welke groep zit je kind? 
- Hoe ver is de school van 

je huis? 
- Kom je zelf weleens op 

school?
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UITVOEREN

1 Lezen: Mijn eigen verhaal

OPDRACHT 1
Je kind gaat naar de basisschool.
Vertel erover.
Denk aan:
-  In welke groep zit je kind?
-  Heb je meer kinderen op de basisschool?
-  Wat vindt je kind leuk op school?
-  Wat vindt je kind spannend of moeilijk?
-  Kom jij als ouder op school? Waarvoor dan?

Jij vertelt.
Je begeleider schrijft het op.
Lees dan samen je verhaal.
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2 Lezen: Schoolkat

OPDRACHT 2A 
Zijn er dieren op de school van jouw kind?
Zo ja, wat voor dieren?

OPDRACHT 2B
Luister naar de tekst. Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf. 

OPDRACHT 2C 
Bespreek samen het verhaal.
Wat denk je?
Is dit verhaal echt gebeurd of niet?

 

Op een school in Enkhuizen kwam op een dag een 
zwart-witte kat binnen lopen. 
De kat wilde niet weggaan.
En de kinderen vonden de kat erg lief.
Dus bleef de kat in de school wonen.
Hij zat bij de kinderen in de klas.
Ze konden de poes aaien en knu�elen.
Er gingen vier maanden voorbij.
Toen moest de kat naar de dierenarts.
Hij ontdekte dat de kat een chip had.
Op die chip stond het telefoonnummer van zijn 
baas.

Die miste de kat al zes maanden!
De kat had 31 kilometer gelopen.
Hij liep van Oosthuizen naar Enkhuizen.

Schoolkat terug bij baasje

                                                         
mijn aantekeningen
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3 Schrijven: Leren op school en thuis

OPDRACHT 3A

Leren doe je op school.
Maar thuis leer je ook.
Wat weet je nog van vroeger?

Bespreek de vragen.
1  Wat heb je als kind op school geleerd?
2  Wat heb je van je vader of moeder geleerd?
3  Wat heb je van andere familieleden geleerd? (broer, zus, grootouders etc.)
4  Wat heb je van je vriendjes of vriendinnetjes geleerd? 
5  Wat heb je jezelf geleerd?
 
OPDRACHT 3B
Wat heb je op school geleerd?
Wat heb je thuis of van iemand anders geleerd?
Maak twee lijsten.
Schrijf losse woorden op.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

Op school geleerd             Thuis of van iemand anders geleerd
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OPDRACHT 3C 
Lees de twee lijsten stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Bespreek daarna de lijsten samen.

Is de inhoud duidelijk voor de ander?
Zijn er woorden die je wilt onthouden?

OPDRACHT 3D 
Bespreek de vragen.
1  Waar heb je meer geleerd? Op school of thuis?
2  Van wie heb je het meest geleerd?
3  Leert jouw kind meer op school of thuis? Wat denk je?

OPDRACHT 3E
Bespreek samen.
1 Wat vond jij vroeger op school een leuk vak?
 En wat vond je een minder leuk vak?
2 Wat vind jij een heel belangrijk vak op school? 
 Bespreek ook waarom je dat vindt.

                                                         
mijn aantekeningen
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4 Lezen: Leren in groep 1 tot en met 8 

OPDRACHT 4A
Bekijk de tekst.
Het is de inhoudsopgave van een schoolgids.

OPDRACHT 4B
Bespreek de vragen.
1  Wat is een inhoudsopgave?
2  Waarom is deze inhoudsopgave gemaakt?

Inhoud

Schoolgids De Walvis

Basisschool De Walvis
1  Van de directeur   p. 3
 
2  De school    p. 4
• het gebouw    p. 4
• het team    p. 5
• het bestuur    p. 5
• wat vinden we belangrijk?  p. 6
 
3 Praktische informatie  p. 7
• aanmelden    p. 7
• ziek melden    p. 7
• vrij vragen    p. 8
• schooltijden en vakanties  p. 8
• overblijven en opvang  p. 9
• regels en afspraken   p. 10
 
4  Groep 1 - 8    p. 12
• leren in groep 1 en 2   p. 12
• leren in groep 3   p. 13
• leren in groep 4, 5 en 6  p. 14
• leren in groep 7 en 8   p. 15
• na de basisschool   p. 15
 
5  Zorg     p. 16
• toetsen en rapporten   p. 16
• het tienminutengesprek  p. 16
• extra zorg    p. 17
• pesten     p. 19
• schoolarts    p. 20
 
6  Ouders op school   p. 21
• contact met de leerkracht  p. 21
• ouderavonden   p. 22
• meehelpen    p. 22
• OR en MR    p. 23

Inhoud



IN 3 | Mijn kind zit op school

9

OPDRACHT 4C
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf. 

OPDRACHT 4D 
Zoek het antwoord op de vragen.
Schrijf het paginanummer op.

Op welke pagina vind je informatie over …
1   het team?     pagina ___
2  je kind ziek melden? pagina ___
3  groep 3?      pagina ___
4  ouderavonden?   pagina ___
5  pesten?      pagina ___

OPDRACHT 4E 
De inhoudsopgave heeft zes stukken.
Stel, je kind is jarig. Je kind wil trakteren. 
In welk stuk ga je informatie zoeken?

Waarom daar?

En op welke pagina zoek je informatie? 

OPDRACHT 4F 
In welke groep zit jouw kind?
Wat leert jouw kind in die groep, denk je?
Zoek het samen op in de schoolgids van jouw kind.

                                                         
mijn aantekeningen
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5 Schrijven: Praten met de leerkracht

OPDRACHT 5A 
Stel, je hebt een tienminutengesprek op school met de leerkracht.
Wat wil je vragen? 
Denk aan:
-  Wat vindt je kind leuk en minder leuk op school?
-  Hoe is het contact met andere kinderen?
-  Welke vakken gaan goed op school? Welke niet zo goed?

Schrijf de vragen voor de leerkracht op.
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OPDRACHT 5B
De leerkracht heeft ook informatie van jou nodig.
Wat is belangrijk voor de leerkracht? 
Wat moet de leerkracht weten over thuis?
Denk aan:
-  Wat vindt je kind leuk om te doen?
-  Waar is je kind goed in? 
-  Hoe is je kind thuis: actief, rustig of druk?
-  Hoe slaapt je kind?
-  Problemen die er misschien zijn.

Praat er samen over.
Schrijf een paar zinnen op.

OPDRACHT 5C 
Heb je wel eens een tienminutengesprek gehad? 
Waar ging het over?
Wat vond je van het gesprek?
Vertel erover.

                                                         
mijn aantekeningen
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6 Lezen: De ouderavond 

OPDRACHT 6A
Bekijk de uitnodiging.
Wanneer is de ouderavond?

OPDRACHT 6B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

Beste ouder/verzorger van leerlingen in groep 3, 4 en 5,

We nodigen u uit voor de ouderavond op dinsdag 11 november. 

Het programma:
19.30 uur Welkom en inleiding
19.45 uur Keuze uit:
  1:  Je kind helpen met huiswerk
  2:  Je kind voorlezen 
20.15 uur Pauze
20.30 uur Meehelpen op school
21.00 uur Einde

Er is veel tijd voor vragen.

U bent van harte welkom.
De koffie staat klaar om 19.15 uur.

Het team

Uitnodiging Ouderavond
Basisschool De Walvis

Inhoud
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OPDRACHT 6C 
Zoek antwoord op de vragen.
1  Waar gaat de ouderavond over? 

2 Vóór de pauze kun je kiezen. 
 Wat kun je kiezen?

3  Na de pauze horen alle ouders hetzelfde. 
 Waar gaat het dan over? 

4  Hoe laat begint de ouderavond? 

5  Hoe laat is de ouderavond afgelopen?

OPDRACHT 6D 
Bespreek de vragen.
1  Ga jij wel eens naar een ouderavond?
   Waarom wel of niet?
2  Stel, jij gaat naar deze ouderavond van 11 november.
 Vóór de pauze mag je kiezen.
 Wat kies je? Waarom?

                                                         
mijn aantekeningen
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7 Schrijven: Meehelpen op school 

OPDRACHT 7A 
Bekijk het briefje van school.
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

OPMAKEN ALS  brief van school De Anjer

Sportdag

Volgende week is er een sportdag.
De sportdag is op 15 mei van 8.30 uur tot 15.00 uur.
We zoeken ouders die willen meehelpen.
Wilt u meehelpen? 

Geef dan het ingevulde strookje mee aan uw kind.

Alvast bedankt.

Hans van Loon
directeur De Anjer

De Anjer

De ouder/verzorger van ............................................................................................................

uit groep ...............  bij juf/meester ...................................................................................

 Ik kan de hele dag meehelpen bij de sportdag.

Ik kan meehelpen bij:
  8.00 - 9.00 uur  alles klaarzetten op het sportveld
  9.00 - 9.30 uur  meelopen met de kinderen naar het sportveld
  9.30 - 12.00 uur  meehelpen bij een spel
  10.30 - 12.30 uur  meehelpen met drinken uitdelen en met de lunch 
  12.30 - 14.30 uur  meehelpen bij een spel
 14.30 - 15.00 uur  meelopen met de kinderen naar school
  14.30 - 15.00 uur  alles opruimen op het sportveld

Antwoordstrookje  Sportdag
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OPDRACHT 7B
Bespreek het briefje samen.
Stel, jij hebt een kind op deze school.
Wat wil jij doen op deze sportdag?
Waarmee ga je helpen?

OPDRACHT 7C
Vul het antwoordstrookje in.

OPDRACHT 7D
Lees je antwoordstrookje stil na voor jezelf.
Heb je alles ingevuld?
Bespreek daarna samen het antwoordstrookje.

OPDRACHT 7E 
Help jij wel eens mee op school?
-  Wat doe je dan?
-  Hoe vind je dat?
-  Hoe vindt je kind dat?

                                                         
mijn aantekeningen
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8 Lezen: Smoelenboek

OPDRACHT 8A 
Bekijk de foto’s.
Deze mensen werken op een school. 
De foto’s staan in een Smoelenboek.
Waarom heet dat ‘Smoelenboek’?

Leonie, remedial teacher
‘Ik help kinderen die extra begeleiding nodig hebben 
Bijvoorbeeld kinderen met dyslexie.
Ik werk in kleine groepjes of met 1 kind tegelijk.’

Marian, intern begeleider
‘Ik begeleid leerkrachten.
Sommige kinderen hebben extra begeleiding nodig.
Ik regel hulp voor die kinderen.
Samen met de leerkracht en de remedial teacher bedenk ik een plan.
Dat plan bespreek ik met de ouders.
Daarna helpt de leerkracht of de remedial teacher het kind verder.
Ik kijk na een tijdje hoe het gaat.
Dan beslissen we samen hoe het verder gaat.’

Fatima, onderwijsassistent
‘Ik help meester Murat in de groep.
Meester Murat vertelt wat de kinderen moeten doen
En dan ga ik een groepje kinderen helpen.
Bijvoorbeeld met rekenen.
Of ik zet spullen klaar.
Zo heeft de leerkracht meer tijd voor de kinderen.’

Yvonne, directeur 
‘Ik regel alle geldzaken en ik ben leider van het team.
Ik heb contact met de gemeente.
Ik heb ook gesprekken met ouders.
Bijvoorbeeld over klachten.’
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OPDRACHT 8B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor. 
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf.

OPDRACHT 8C 
Bespreek samen de woorden die je niet kent.

OPDRACHT 8D 
Kruis het goede antwoord aan.
Waar heb je het antwoord gevonden?
Wijs het aan.
1  De remedial teacher regelt hulp voor kinderen.   waar / niet waar
2  De intern begeleider geeft les aan kinderen.    waar / niet waar
3  De intern begeleider begeleidt de leerkrachten.   waar / niet waar
4  De intern begeleider regelt geldzaken.      waar / niet waar
5  De onderwijsassistent helpt de leerkracht.     waar / niet waar
6  De directeur praat met ouders over klachten.    waar / niet waar

OPDRACHT 8E 
Met wie heb jij contact op de school van je kind?
Waar praat je dan over?

                                                         
mijn aantekeningen
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9: Schrijven: Briefje mee

OPDRACHT 9A
Hieronder staat een briefje van Petra.
Petra is de moeder van Anne.
Ze schrijft aan Sandra, de juf van Anne.
Lees het briefje.

OPDRACHT 9B 
Waarom schrijft Petra een briefje?
Waarom vertelt de moeder dat niet aan de juf?
Wat denk je?

Dag Sandra,

Anne is gisteren gevallen.

Ze heeft pijn aan haar enkel.

Wilt u een beetje op haar letten bij gym?

Bedankt,

Petra 
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OPDRACHT 9C 
Schrijf zelf ook een briefje.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven:
-  Aan wie schrijf je het briefje?
-  Wat wil je over je kind vertellen?
-  Wat vraag je in het briefje?
-  Hoe eindig je het briefje?

OPDRACHT 9D 
Lees je briefje stil na voor jezelf. 
Staat alles erin?
Bespreek daarna samen je briefje.

-  Heeft je kind ergens pijn?
-  Is je kind verdrietig om 

iets?
-  Is je kind erg moe?

Dag 

                                                         
mijn aantekeningen
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10 Lezen: Regels

OPDRACHT 10A 
Bekijk de website.
Lees de woorden bovenaan.
Welk woord ziet er anders uit?
Waarom is dat, denk je?

[afbeelding 16]

[navigatie]Home Over school Ouders Groepen Nieuws Contact
[navigatie]Ouders
Meehelpen op school
Medezeggenschapsraad
ouderraad
Opvang BSO
Schoolmelk/Schoolfruit
Verlofaanvraag
Ziekmelding
Kalender en Vakanties
[tekst]
Verlofaanvraag
Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Als uw kind jonger is dan 5 jaar, hoeft u geen verlof aan te vragen. Als uw kind 5 jaar of ouder is, moet u wel verlof aanvragen.
U moet dat bij de directeur aanvragen.
Let op: Het is heel vaak niet mogelijk om verlof te krijgen.
Gebruik het aanvraagformulier: verlofaanvraag.pdf
Print het formulier en lever het ingevuld bij de directie in.
Extra buitengewoon verlof
Houd er rekening mee dat alleen in bijzondere gevallen uw kind verlof kan krijgen. Vakantie hoort daar niet bij!

verlofaanvraag.pdf

Basisschool
Verlofaanvraag

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. 
Als uw kind jonger is dan 5 jaar, hoeft u geen 
verlof aan te vragen.
Als uw kind 5 jaar of ouder is, moet u wel  
verlof aanvragen.
U moet dat bij de directeur aanvragen.
Gebruik het aanvraagformulier: 
verlofaanvraag.pdf
Print het formulier en lever het ingevuld bij de 
directie in.

Extra buitengewoon verlof

Uw kind kan alleen in bijzondere gevallen 
verlof krijgen. 

Medezeggenschapsraad

Meehelpen op school

Ouderraad

Opvang BSO

Schoolmelk /
Schoolfruit

Verlofaanvraag

Ziekmelding

Kalender en vakanties

Ouders

Home Over school Ouders Groepen ContactNieuws

verlofaanvraag.pdf

http://www.basisschooldewegwijzer.nl/ouders Verlofaanvraag
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OPDRACHT 10B
1   Zoek de volgende woorden in de tekst:
  verlof  
  leerplichtig  
  aanvraagformulier
2  Bespreek samen de betekenis van die woorden.

OPDRACHT 10C
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

OPDRACHT 10D 
Beantwoord de vragen samen.
1   Moet je voor een kind van 4 verlof aanvragen?

2  Hoe moet je verlof aanvragen?
  Wat doe je eerst? 
  Wat doe je daarna? 
  Vul in:
  -  Ik 

  -  Ik

  -  Ik 

  -  Ik

3  Je wilt in juni twee weken op vakantie met je kind.
  In juni is het nog niet zo druk.
  Je kind is zes jaar.
  Krijgt je kind verlof?

                                                         
mijn aantekeningen
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11 Spreken: mijn school van vroeger

OPDRACHT 11A  
Bekijk de afbeelding.

Wat weet je nog van jouw basisschool of lagere school?
Voer samen een gesprek.

Je kunt de volgende vragen gebruiken:
1   Hoe waren de leerkrachten?
2  Werkten jullie in groepjes of niet?
3   Wat vond je het leukste vak?
4   Wat vond je moeilijk?
5   Kon je overblijven op school?
6   Met wie speelde je?
7   Was er extra hulp op school?
8   Mocht je zelf naar school lopen of fietsen?
9   Kwamen je ouders weleens op school?
10  Heb je nog een speciale herinnering aan die tijd?

OPDRACHT 11B  
Stel, je mag kiezen: 
Ga je naar je basisschool van vroeger?
Of ga je naar de basisschool van je kind?
Welke school vind je beter?
Probeer je antwoord uit te leggen.

OPDRACHT 11C
Bespreek de opdracht samen na.
Heb je verteld wat je wilde vertellen?
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12 Woorden: Woorden maken 

OPDRACHT 12  
Bekijk de foto’s.
Bekijk de stukjes van woorden.
De woorden passen bij de foto’s.
Maak woorden en schrijf ze bij 
de foto’s.

Stukjes van woorden:

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? Heb je dat geleerd?
-  Van welke opdrachten heb je het meeste geleerd? 
-  Welke opdrachten vond je makkelijk en welke 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 doen;
-  welke boeken je kunt lezen.

voor
mee
sport
tienminuten
school
huis 

gesprek
lezen
werk
reis
dag
helpen 
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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 deelne-
mer 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 deelnemer 
een kleine woordenschat heeft, uitleg, voorbeelden en 
concrete suggesties om te oefenen met de schrijfproble-
men van de deelnemer. Ook vindt u uitgewerkte voor-
beelden 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 tek-
sten 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. In dit boekje kunt u 
bijvoorbeeld denken aan het meebrengen van school-
gidsen van de basisschool van de eigen kinderen of het 
bekijken van de website van die school of een recent 
briefje van de school. Stimuleer deelnemers om (aan-
sluitend bij Succes!) ook digitaal te schrijven. Laat ze 
bijvoorbeeld regelmatig een sms of  Whatsapp-bericht 
sturen naar groepsgenoten of naar u. U kunt ook den-
ken 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 
bespreken 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 si-
tuatie uit het boekje en als oriëntatie op de inhoud. U kunt 
natuurlijk altijd zelf andere vragen bedenken en daarover 
praten. 

AANWIJZINGEN PER OPDRACHT 

Dit boekje gaat over ouderbetrokkenheid op de basisschool. 
Elk jaar geeft de rijksoverheid een gids Basisonderwijs uit en 
op de site worden allerlei vragen beantwoord. Kijk op www.
rijksoverheid.nl. bij ‘Brochures’ en ‘Vragen en antwoorden’. 

(Voor opdracht 1 zijn er geen aanwijzingen.)

INSTRUCTIE BEGELEIDER
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OPDRACHT 2C
De tekst is gebaseerd op een krantenartikel: http://www.
noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/enkhuizen-westfries-
land/article16764393.ece

OPDRACHT 3D
Met deze opdracht kan de deelnemer ontdekken dat je 
als ouder veel kunt bijdragen aan de ontwikkeling van je 
kind.

OPDRACHT 4D
Laat de deelnemer telkens naar het belangrijkste woord in 
de vraag zoeken en die opzoeken in de inhoudsopgave.
Antwoorden: 1 pg. 5; 2 pg. 7; 3 pg 13; 4 pg. 22; 5 pg. 19

OPDRACHT 4E
Dit is een situatie waarbij het zoekwoord (jarig of trak-
teren) niet letterlijk in de inhoudsopgave gevonden kan 
worden. Laat de deelnemer eerst (hardop) nadenken over 
de vraag bij welk hoofdonderwerp de situatie past. En 
dan bij welk sub-onderwerp. Waarschijnlijk valt trakteren 
onder Praktische informatie en daarbinnen onder ‘regels 
en afspraken’ op pagina 10.

OPDRACHT 4F
Onderzoek samen wat het kind van de deelnemer in een 
bepaalde groep leert door erover te praten en een school-
gids te bekijken. 

OPDRACHT 5A
Vertel kort dat het van ouders verwacht wordt dat ze vra-
gen stellen èn dat ze informatie geven aan de leerkracht 
(opdracht 5B). Zo kunnen ouders en leerkrachten samen 
het beste afstemmen op de behoeftes van de kinderen. 
Verder kunt u nog vertellen dat je als ouder altijd een 
afspraak kunt maken met de leerkracht, los van het tien-
minutengesprek over het rapport. Help de deelnemer zo 
nodig met het noteren van vragen en zinnen.

OPDRACHT 5C
Deze opdracht is bedoeld om ervaringen van de deelne-
mer te bespreken. 

OPDRACHT 6D
Ter informatie: er wordt veel belang gehecht aan ou-
derbetrokkenheid op scholen. Kinderen met betrokken 
ouders hebben meer succes op school en voelen zich 
ondersteund. Door goede samenwerking tussen ouders 
en school kunnen de behoeftes van kind, ouder en school 
beter op elkaar worden afgestemd.
Antwoorden: 1 je kind helpen; 2 voorlezen, spreekbeurt, 
huiswerk; 3 helpen op school; 4 19.30 uur; 5 21.00 uur

OPDRACHT 7E
Er zijn veel meer manieren om als ouder mee te helpen op 
school. Denk aan: mee op schoolreis, klussen op school, 
luizenouder, biebouder, leesouder, mee naar zwemles, 
overblijfouder, helpen bij oversteken. 

OPDRACHT 8A
Licht zo nodig het woord ‘smoel’ voor ‘gezicht’ toe.

OPDRACHT 8C
U kunt het woord dyslexie op de volgende manier aan 
uw deelnemer uitleggen: kinderen met dyslexie heb-
ben meer moeite met lezen en spellen dan de meeste 
kinderen. 

OPDRACHT 8D
Antwoorden: 1 nw; 2 nw; 3 w; 4 nw; 5 w; 6 w

OPDRACHT 8E
Bespreek welke functies en namen de deelnemer kent van 
de school van het eigen kind. Stel ook vragen als: Bij wie 
moet je zijn als:
-  je kind iets kwijt is?
-  je een dag vrij wil vragen?
-  je je zorgen maakt over je kind?
-  je wilt weten welke extra zorg je kind krijgt?

OPDRACHT 9B
Antwoord:
Misschien loopt het kind zelf naar school. Misschien heeft 
de leerkracht het heel druk en kan de ouder het niet ver-
tellen.
Bespreek of de ouder informatie doorgeeft aan de leer-
kracht. Licht toe dat het in het belang van het kind is om 
informatie te geven, zodat de leerkracht begrijpt wat er 
speelt en daarop in kan spelen.

OPDRACHT 9C
Bedenk samen een situatie die belangrijk is om door te 
geven aan de leerkracht of de overblijfouder. Denk aan: 
ziekte/ongeval, verdrietige gebeurtenis, erg druk weekend 
achter de rug, 

OPDRACHT 10A
Maak de deelnemer attent op de navigatie van de website. 
Bovenaan zijn de verschillende tabs te zien en in de linker-
kolom de onderwerpen van de tab Ouders. In de kolom is 
het zichtbare onderwerp anders van kleur.

OPDRACHT 10D
Antwoorden: 1 nee; 2 Ik gebruik het aanvraagformulier, 
Ik print het formulier, Ik vul het formulier in, Ik lever het 
formulier in bij de directie; 3 nee

OPDRACHT 11A
Voor een deelnemer met een anderstalige achtergrond 
kan het vertellen in de verleden tijd lastig zijn. U kunt 
eventueel beginnen door de vragen zelf te beantwoorden; 
gebruik daarbij zelf als voorbeeld de verleden tijd. Daar-
mee helpt u de deelnemer met inhoud en vorm op weg. 

OPDRACHT 12
Antwoorden: voorlezen, meehelpen, huiswerk, ouder-
avond, schoolreis, sportdag.



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 
 opdracht in een denkballon een paar hulpvragen. De 
 opdracht 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 lees strategieën 
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 deel nemer. 
Volg de instructie bij de opdrachten; dan komen de 
 verschillende 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 
 tussenkopjes, maar ook door een eenvoudige zoek-
opdracht, 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-
nhkomen. 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. 


