Lezen met een strippenkaart
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 spelregels voor het lezen met een strippenkaart zijn als volgt:
- De leerlingen kiezen thuis 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. A. 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.
- 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 andere leerlingen hebben een stickerkaart met tien vakjes.
- Als de stickerkaart vol is, mogen de leerlingen een klein cadeautje uitzoeken. (Grote sticker,
potlood, gum, notitieboekje, o.i.d.). Dit mogen de leerlingen daarna ook even in de klas laten
zien.
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.
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Heeft u iets te vragen?
Voor algemene vragen over het lezen met de strippenkaart kunt u terecht bij juf A. Tanis of
juf C. Sperling. Deze juffen vormen op onze school de werkgroep ‘Lezen’. Specifieke vragen
omtrent uw kind kunnen u uiteraard stellen aan de leerkracht van uw kind.
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