Lezen met een strippenkaart, sept. 2014
De leerlingen van halverwege groep 3 t/m eind groep 8 lezen thuis met een strippenkaart.
Het doel hiervan is, om de kinderen thuis meer te laten lezen en het plezier in het lezen ook
meer te ontwikkelen. Ook leggen we met dit project een stuk verantwoordelijkheid bij de
ouders: kinderen goed leren lezen is een taak van de school, kinderen vlot leren lezen en
plezier in lezen bijbrengen is een taak van de school én de ouders.
De ouders worden over het project geïnformeerd in de Kompasnieuwsbrief. Als ouders
algemene vragen hebben over het lezen met een strippenkaart, kunnen zij terecht bij de
directeur/IB’er. Specifieke vragen omtrent hun kind kunnen zij aan de leerkracht stellen.
Op een aantal momenten in het schooljaar wordt er in het team geëvalueerd. Dit zal
voornamelijk tijdens het bovenbouwoverleg gebeuren.
De spelregels voor het lezen met een strippenkaart zijn als volgt:
- De leerlingen kiezen zelf een boek. Dit mag een boek zijn dat ze zelf hebben, een boek dat
ze van iemand anders geleend hebben of een boek dat ze in de bibliotheek gehaald hebben.
- Er mogen leesboeken en informatieve boeken gelezen worden. Stripboeken en tijdschriften
mogen niet meegeteld worden voor het lezen met een strippenkaart.
- Elke leerling krijgt een strippenkaart. Een strippenkaart heeft 15 strippen. Aan de voorkant
is ruimte voor een paraaf of handtekening, aan de achterkant kan de naam van het kind en
de titel van het boek/de boeken genoteerd worden.
- De ouders zetten een paraaf/handtekening voor een bepaald aantal gelezen bladzijden.
Het aantal te lezen bladzijden voor een paraaf/handtekening is per groep bepaald.
- Groep 3: 2 bladzijden
- Groep 4: 5 bladzijden
- Groep 5/6: 8 bladzijden
- Groep 7/8: 10 bladzijden
- Een volle strippenkaart wordt op school ingeleverd bij mw. Arja Breur. Dit kan één keer per
week op donderdagmiddag, tussen 13.00 en 13.10 uur. De strippenkaart wordt afgetekend.
Een volle strippenkaart levert een sticker op. Deze sticker wordt op een stickerkaart geplakt.
- Juf Geneugelijk/mw. Breur controleert of de strippenkaart vol is, tekent deze af, plakt
vervolgens een sticker op de stickerkaart en zet daar de datum bij. De stickerkaarten zitten
op volgorde van groep en leerling in een bakje.
- Er zijn twee verschillende stickerkaarten:
* De leerlingen van groep 3 én de leerlingen van groep 4 t/m 8 die in de rode groep zitten
hebben een stickerkaart met vijf vakjes.
* alle overige leerlingen hebben een stickerkaart met tien vakjes.
- Als de stickerkaart vol is, mag de leerling een klein cadeautje uitzoeken. (Grote sticker,
potlood, gum, notitieboekje, o.i.d.). Dit mogen de leerlingen daarna ook even in de klas laten
zien.
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De stickerkaart gaat mee naar huis, op een aftekenlijst wordt een kruisje gezet voor de volle
stickerkaart.
- Bij twee volle stickerkaarten mogen leerlingen weer een cadeautje uitzoeken én krijgen zij
een kortingsbon, waarmee zij op de bovenverdieping van Boekhandel Van der Boom een
boek mogen gaan kopen, met 10% korting. De kortingsbonnen worden door de leerkracht in
de klas uitgedeeld, waardoor meteen een stimulerend moment voor de hele groep ontstaat.
Deze aanpassingen zullen in de nieuwsbrief gecommuniceerd worden. Annemarie heeft dan
weer contact met de ouders van de leeszwakke leerlingen die een aangepast aantal
bladzijden mogen lezen.
Handelen van het team:
- De leerkrachten motiveren de leerlingen door bij tijden eens te informeren welke boeken
ze lezen voor het lezen met een strippenkaart.
- De leerkrachten delen de kortingsbonnen in de klas uit (als leerlingen daar recht op
hebben). Ook bieden de leerkrachten in de klas gelegenheid aan leerlingen die een klein
cadeautje bij elkaar gespaard hebben, om dit even te laten zien.
- Tijdens het ouderbezoek informeren de leerkrachten van groep 3 t/m 8 naar het lezen met
een strippenkaart.
- De IB’er informeert enkele keren per jaar bij de ouders van de leerlingen die een
dyslexieverklaring/zeer ernstige leesproblematiek hebben. Voor deze leerlingen kán het
aantal te lezen bladzijden per strip bijgesteld worden.
Benodigdheden voor de school:
- Doos/bak met strippenkaarten om mee te geven.
- Doos/bak voor de stickerkaarten, op volgorde van groep en leerling volgens alfabet.
- Map met blad per groep om stickerkaarten af te leveren.
- Doos/bak met kortingsbonnen.
- Cadeaukoffer.
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