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Checklist effectief technisch lezen bij start schooljaar

374

Dit document is een hulpmiddel voor de schoolleider en intern begeleider/taalcoördinator/

leesspecialist bij het checken van praktische zaken rond de implementatie en borging van 

effectief technisch lezen. Het is aan te raden de checklist voor de start van het nieuwe 

schooljaar door te lopen om direct bij de start van het schooljaar ‘op scherp te staan’.

Doelen Check Actie

Iedere leraar kent de doelen voor technisch lezen voor de 
groep.

 

De doelen voor technisch lezen staan in de klassenmap.

...........

...........

Tijd Check Actie

De tijd die per week besteed wordt aan technisch lezen 
staat in de klassenmap.

 

Op de roosters van alle groepen is voldoende tijd 
ingepland voor de technisch leesles.

Op de roosters van alle groepen is extra tijd ingepland 
voor risicoleerlingen.

Op de roosters van alle groepen is voldoende tijd 
ingepland voor vrij lezen.

Op de roosters van alle groepen is voldoende tijd 
ingepland voor leesmotivatie en leesbevordering.

...........

...........
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Methoden + methodengebruik Check Actie

Leraren kennen de methoden en materialen voor 
technisch lezen en weten hoe ze gebruikt moeten worden.

 

Elke leraar beschikt over een exemplaar van de  
handleiding van de methode(n).

De methoden voor technisch lezen zijn  
(volledig) ingepland in het jaarprogramma.

De leeslessen en leesmomenten lezen zijn ingepland in 
het weekrooster.

De nodige gebruiksmaterialen van de  
methode(n) zijn voor de start van het schooljaar binnen.

De technische hulpmiddelen zijn  
beschikbaar en werken.

Leraren weten hoe de ondersteunende technische 
materialen bij de methode(n) werken en gebruikt  
kunnen worden.

...........

...........

Toetsen Check Actie

De toetskalender is voor het nieuwe schooljaar klaar.  

De personen die de toetsen/observaties gaan afnemen of toe-
passen, zijn bekend met de wijze waarop dit moet gebeuren.

Toetsmateriaal is voldoende aanwezig.

Organisatie rond toetsen is geregeld.

...........

...........
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Voorbeeld jaarkalender technisch lezen
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Alle punten die genoemd zijn in de drie kwaliteitscycli van paragraaf 8.2 
moeten worden opgenomen in de jaarkalender. Hieronder is een voorbeeld 
jaarkalender uitgewerkt. 
 

In deze jaarkalender zijn twee kolommen opgenomen: één die gericht is op de  

leerlingresultaten en één die gericht is op de vaardigheden van het team.  

Er is voor gekozen om de activiteiten ten behoeve van de kwaliteitscyclus op schoolniveau 

(punten van effectief leesonderwijs) verspreid over beide kolommen op te nemen. 

Indien van toepassing wordt er verwezen naar andere documenten die in deze publicatie 

zijn opgenomen. 

Omdat woordenschat en begrijpend luisteren/begrijpend lezen onlosmakelijk verbonden 

zijn met de leesvaardigheid, hebben we de toetsactiviteiten met betrekking tot woorden-

schat en begrijpend luisteren/begrijpend lezen opgenomen in deze voorbeeld jaarkalender.

Maand Activiteiten ten behoeve van  
de kwaliteitscyclus voor de 
leerlingresultaten

Activiteiten ten behoeve  
van de kwaliteitscyclus ter  
professionalisering van het team

Start  
schooljaar
(augustus / 
september)

	Teamvergadering over overdracht  
     van leerlingen en vragen rond 
     methodegebruik
	Start uitvoeren groepsplan periode 1

	Nieuwe leraren die dit schooljaar  
      beginnen worden gekoppeld aan een  
      collega leraar (mentor)
	Nieuwe leraren volgen een externe  
      scholingsdag over de principes van  
      effectief leesonderwijs
	Doelen (her-)formuleren t.b.v. punten  
      effectief leesonderwijs
	De intern begeleider voert  
      klassenconsultaties uit bij nieuwe  
      leraren (zie bijlage 19) en Tips voor  
      klassenbezoeken en feedback- 
      gesprekken en Observatieformulieren  
      (Zie bijlagen 22, 2 en 3)

Oktober/
november

	Toetskalender: toetsen technisch lezen  
      afnemen in groep 2 t/m 8, in ieder geval  
      voor de zorggroep leerlingen (zie ook  
      bijlage 18 Toetskalender)
	Analyse en evaluatie van de  
      leerlingresultaten en interventies met  
      de groepsleraar (zie ook bijlage 20  
      Bespreken van leerlingresultaten en  
      interventies met de groepsleraar)
	Bijstellen eventueel van het groeps- 
      overzicht/groepsplan periode 2 (Zie  
      ook bijlagen 4, 10, 11 Groepsoverzicht,  
      Groepsplan)
	Start uitvoeren groepsplan periode 2

	Teamvergadering over punten effectief  
      leesonderwijs (afspraken)
	De intern begeleider/taalcoördinator/   
      leesspecialist voert klassenconsultaties  
      uit bij nieuwe leraren (Zie Tips voor  
      klassenbezoeken en feedback- 
      gesprekken en Observatieformulieren,  
      bijlagen 19, 22, 2 en 3)
	Directie en intern begeleider overleggen  
      over de stand van zaken, de borging,  
      de tussentijdse toetsresultaten van de  
      zorggroep leerlingen in ieder geval, en  
      de begeleiding van leraren 
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November 	De intern begeleider voert  
      klassenconsultaties bij alle leraren  
      (coaching) (Zie bijlage 19, Tips voor  
      klassenbezoeken en feedback- 
      gesprekken en bijlagen 22, 2 en 3:  
     Observatieformulieren)
	Directie en intern begeleider,  
      taalcoördinator/leesspecialist voeren  
      een evaluatief gesprek met een externe  
      deskundige
	Inhoudelijke teamvergadering over  
      technisch lezen: opfrissen theoretisch  
      kader en aandacht voor vernieuwingen

December

Januari 	Toetskalender: toetsen technisch lezen  
      afnemen in groep 3 t/m 8 (zie ook  
     bijlage 18 Toetskalender)
	Toetskalender: toetsen woordenschat  
     afnemen in groep 3 t/m 8 (zie ook  
     bijlage 18 Toetskalender)
	Toetskalender: toetsen begrijpend  
      luisteren / begrijpend lezen afnemen  
      in groep 3 t/m 8 (zie ook bijlage 18  
      Toetskalender)
	Analyse van de leerlingresultaten en  
      interventies met de groepsleraar  
      (zie bijlage 20 bespreken van  
      leerlingresultaten en interventies met  
     de groepsleraar)
	Bijstellen/invullen datamuren  
      (Zie bijlage 21 Datamuur)
	Bijstellen/opstellen groepsoverzicht/ 
      groepsplan naar aanleiding van  
      meetmoment 3 (Zie bijlagen 4 - 11  
      Groepsoverzicht en Groepsplan)
	Bespreken toetsresultaten en  
      interventies in teamvergadering  
      (Zie bijlage 20 Bespreken van  
      leerlingresultaten en interventies in  
      de teamvergadering)
	Bespreken analyse en verbeterpunten  
      effectief leesonderwijs

	De intern begeleider voert  
      klassenconsultaties uit bij nieuwe  
      leraren, Tips voor klassenbezoeken en  
      feedbackgesprekken en bijlage 22 en  
      Bijlagen 2 en 3: Observatieformulieren)
	Directie en intern begeleider  
      overleggen over de stand van zaken,  
      de borging, de toetsresultaten en de  
      begeleiding van leraren

Februari Start uitvoeren groepsplan periode 3

Maart 	De intern begeleider voert  
      klassenconsultaties bij alle leraren  
      (coaching) (Zie bijlage 19, Tips voor  
      klassenbezoeken en feedback- 
      gesprekken met leraren en 22, 2 en 3:  
      Observatieformulieren)
	Teamvergadering over punten effectief  
      leesonderwijs (afspraken)
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April/mei 	Toetskalender: toetsen technisch lezen  
      afnemen in ieder geval voor de  
      zorggroep leerlingen in groep 1 t/m 8  
      (Zie ook bijlage 18 Toetskalender) 
	Toetskalender: toetsen technisch lezen / 
      beginnende geletterdheid afnemen  
      (zie ook bijlage 18 Toetskalender)
	Analyse en evaluatie van de  
      leerlingresultaten en interventies met  
     de groepsleraar (zie bijlage 20 bespreken  
     van leerlingresultaten)
	Invullen/bijstellen datamuren  
      (Zie bijlage 21 Datamuur)
	Bijstellen indien nodig groepsoverzicht/ 
      groepsplan periode tot aan de zomer  
      (Zie bijlagen 4-11 Groepsoverzicht /  
      Groepsplan; Groepsplan beginnende  
      geletterdheid)

	Directie en intern begeleider/ 
      taalcoördinator/leesspecialist  
      overleggen over de stand van zaken,  
      de borging, de toetsresultaten en de  
      begeleiding van leraren

Mei 	Uitvoeren groepsplan periode 4 tot  
      aan de zomervakantie

	Klassenbezoeken door schoolleider  
      (beoordeling)
	Teamvergadering over technisch lezen:  
      opfrissen theoretisch kader en aandacht  
      voor vernieuwingen
	Directie en intern begeleider /  
      taalcoördinator/leesspecialist voeren  
      een evaluatief gesprek met een externe  
      deskundige

Juni 	Uitvoeren groepsplan periode 4
	Toetskalender: toetsen technisch lezen  
      afnemen in groep 3 t/m 8 (zie ook  
      bijlage 18 Toetskalender)
	Toetskalender: toetsen woordenschat  
      afnemen (zie ook bijlage 18  
      Toetskalender). 
	Toetskalender: toetsen begrijpend  
      luisteren / begrijpend lezen afnemen  
      in groep 3 t/m 8 (zie ook bijlage 18  
      Toetskalender)
	Analyse van de leerlingresultaten en  
      interventies met de groepsleraar  
      (zie bijlage 20 Bespreken van  
      leerlingresultaten en interventies met  
      de groepsleraar)
	Invullen datamuren (Zie bijlage 21  
      Datamuur)
	Opstellen groepsoverzicht en plan  
      periode 1 (Zie bijlagen 4-11  
      Groepsoverzicht en Groepsplan) door  
      de huidige leraar en leraar volgende  
      jaargroep. 
	Bespreken toetsresultaten en  
      interventies in teamvergadering
	Bespreken analyse en verbeterpunten  
     effectief leesonderwijs

	Directie en intern begeleider  
      overleggen over de stand van zaken,  
      de borging, de toetsresultaten en de  
      begeleiding van leraren
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Juli 	Overdracht (Zie ook bijlage 24 Checklist  
     effectief technisch lezen bij de start van  
     het schooljaar).
	Teamvergadering: aandachtspunten  
      rond methode-gebruik

	Nieuwe leraren die volgend schooljaar  
     beginnen worden gekoppeld aan een  
     collega leraar (mentor)
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