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Schutte’s Bosschool,
Enschede
Leesproject als aanjager

Samenvatting
Schutte’s Bosschool is een school voor leerlingen
met een chronische ziekte of lichamelijke
beperking die in het reguliere onderwijs of het
speciale basisonderwijs niet goed geholpen
kunnen worden. Door hun ziekte hebben alle
leerlingen een ontwikkelingsachterstand. De
school is bezig met het ontwikkelen van een
gezamenlijke onderwijsvisie, die wordt gebaseerd
op onder meer Ervarend leren. Kinderen zitten
in een eigen stamgroep, en volgen instructie in
niveaugroepen bij rekenen en lezen. Ze hebben
week- en dagtaken en werken op verschillende
manieren samen. Er wordt veel gebruik gemaakt
van ict-toepassingen: er zijn digiborden,

stemkastjes, computers, alphasmarts en Ipads.
Het doorspreken van en nadenken over de
onderwijskundige vernieuwingen vergen veel
organisatie.
Drie jaar geleden is de school begonnen met het
leesproject Lezen is Top. Dit betekende scholing
van het team, observatielijsten invullen, feedback
geven en ontvangen. Hiervoor was een omslag
nodig bij het team, want de leraren waren niet
gewend te overleggen over de invulling van hun
lessen. De resultaten zijn goed: leerlingen lezen
met plezier en veel kinderen halen de doelen op
het niveau van de reguliere basisschool.
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Gerrie Wiersma, directeur

“H

Kinderen met een
specifieke ontwikkeling

et terrein van Schutte’s Bosschool is in 1950 door
textielfabrikant Schutte geschonken aan de gemeente
Enschede, met als voorwaarde dat er een openluchtschool op
werd gebouwd. Een openluchtschool is een school waar je ook
buiten les kan krijgen. Dat was destijds voor de kinderen met
astma. Wij hebben nu nog openslaande deuren naar buiten en
buitentafels.

Langdurig ziek

De ontwikkeling
is per gebied
vaak heel
ongelijk.
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Wij zijn een school voor langdurig zieke kinderen. We spreken
liever van chronisch zieke kinderen. We zijn een regionale school
voor Twente en de Achterhoek, de kinderen komen per taxi naar
school. Er is een enorme diversiteit aan medische achtergrond.
Veelvoorkomend zijn hartproblemen, stofwisseling, epilepsie en
diabetes. Deze diversiteit zie je terug in de leerproblematiek omdat
er vaak samenhang is. Kinderen met epilepsie hebben ernstige
concentratieproblemen. En kinderen met een stofwisselingsziekte
hebben vaak vermoeidheidsklachten.

Ongelijke ontwikkeling
De leerlingen hebben eigenlijk
allemaal een ontwikkelingsachterstand. Dat komt doordat
ze vaak langere tijd ziek zijn
geweest. Dat betekent dat wij
al weten dat kinderen zich niet
ontwikkelen via de algemeen
geldende maatstaven. Daarom
hebben we kennis nodig over
die specifieke ontwikkeling. Als
er in de jonge jaren wat mis
gaat, dan gaan sommige ontwikkelingsgebieden langzamer.
De ontwikkeling is per gebied
ook vaak heel ongelijk. Per kind
kan dat erg uit elkaar liggen en
dat heeft direct effect op het
leervermogen.

De kinderen accepteren
veel van elkaar. Ze
hebben respect voor
elkaars beperkingen.
Nulmeting
Als eerste doen wij een soort
van nulmeting op alle gebieden
– medisch, motorisch, spraaktaal, sociaal-emotioneel en
cognitief - op basis waarvan
we een handelingsplan maken.
We hebben het dossier van de
indicatiestelling, maar dat dient
alleen voor het labelen van
kinderen voor de schoolsoorten
en bevat niet altijd de handelingsgerichte informatie die de
onderwijsbehoefte van het kind
in kaart brengt.

Afwachten
Soms gebeurt er iets ergs. Wij
moeten ermee leren leven dat
de ziekte van sommige kinderen
veel te snel gaat. Dat is niet
aan de orde van de dag, maar

het gebeurt. We hebben nu een kind met een
ernstige ziekte. Die heeft net een experimentele
behandeling gehad, het is afwachten of de
situatie verbetert. Voor ons als personeel zijn dat
emotionele dingen. We leven erg mee met de
ouders, maar het onderwijs moet doorgaan. Dat
levert een spanningsveld op. We worden hier
ook op onze prestaties afgerekend, maar soms
staat het leven stil.

Rouwverwerking
We hebben een protocol over de communicatie.
Het gaat vaak zo snel, je mag niemand in het
proces vergeten. Er zijn heel veel mensen betrokken bij een kind. We hebben studiedagen over
rouwverwerking. Hoe ga je het met de kinderen
bespreken? De kinderen weten het ook, je moet
daar op maat mee werken. Door de betrokkenheid gaan leraren ook heel ver, mogelijk tot over
de professionele grens. Er verdwijnt een kind uit
de klas, dat is heftig. We proberen er ook niet té
veel aandacht aan te besteden. Kinderen gaan
zelf heel snel door en geven er een andere lading
aan dan volwassenen. Leraren vangen elkaar op
en als directie moet je er oog voor hebben of
mensen er last van blijven houden.

Zelfvertrouwen
De meeste kinderen weten goed wat ze hebben
en ze accepteren veel van elkaar. Ze hebben
respect voor elkaars beperkingen. Als opvoeder
kan je daar op terug komen. Er wordt hier heel
weinig gepest en het pedagogisch klimaat is
fantastisch. Kinderen hebben zo vaak meegemaakt
dat ze niet meetellen, hier is echt iedereen gelijk.
Daardoor komen leerlingen eerder toe aan leren.
Kinderen gaan soms als een speer vooruit, omdat
ze hun zelfvertrouwen weer terug hebben.”
Aan de buitenkapstok hangen kinderen hun tas
tijdens het spelen in het bos.

Gerrie Wiersma,
directeur en
Tineke Zwaga,
adjunct-directeur en
orthopedagoog

“W

ij proberen van
onderop een
gezamenlijke onderwijsvisie
te ontwikkelen met de goede
dingen uit de onderwijsvernieuwingen. Voor onze doelgroep
is Ervarend leren erg belangrijk.
Leerlingen hebben week- en
dagtaken en we doen veel aan
coöperatief leren, waardoor
kinderen op verschillende
manieren samenwerken. We
gaan van de leerlingen uit, niet
van een concept. Onderwijs
op maat, adaptief, maar niet
individueel. Van Jenaplan hebben we de maandvieringen met
ouders overgenomen en drama
en dans. Wij vieren verjaardagen
en seizoenen en er is aandacht
voor het creëren van gemeenschapszin.

Volgsystemen
Kinderen zitten in hun eigen
stamgroep, de basisvaardigheden doen we in niveaugroepen. Dat heeft consequenties
voor bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem. Dat is bij ons
nog sterk in ontwikkeling.
Wij willen niet alles in detail
vastleggen, maar komen tot
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'Een openluchtschool is een school waar je ook
buiten les kan krijgen.'

Ervarend leren
een doorgaande lijn van ontwikkeling. Vanuit de
kerndoelen gaan we de leerlijnen opzetten en
registreren. We gebruiken het Cito. Er zijn twee
toetsmomenten en we hebben een apart ontwikkelingsvolgsysteem. Beide systemen zijn nog niet
gekoppeld. Alles moet erin, dus we zijn het aan
het verfijnen, waarbij we willen voorkomen dat
we vervallen in te kleine deelstapjes. Momenteel
zijn we ons aan het verdiepen in de referentieniveaus en het ontwikkelingsperspectief zodat we
voor elk kind een helder onderwijsarrangement
vast kunnen stellen en hoge maar haalbare
doelen kunnen stellen.

Vergaderplanning
Uit een onderzoek van ons bleek dat de leraren
graag van elkaar willen leren, maar dat er in de
dagelijkse praktijk te weinig tijd is. Het is de taak
van de schoolleider om dat te organiseren en te
faciliteren. We hebben een paar jaar geleden het
hele vergadersysteem omgegooid en een splitsing doorgevoerd tussen bouwvergaderingen,
onderwijsvergaderingen en teambijeenkomsten.
Het is een maandelijkse cyclus, waarbinnen één
week is vrijgelaten voor bijeenkomsten van de
werkgroepen. In de onderwijsvergaderingen
hebben we het over onderwijskundige veranderingen die de hele school aangaan. Hoe gaan
we om met huiswerk, het leesproject, wereldoriëntatie, thema´s. Er is vooral visieontwikkeling.
De praktische uitwerking hiervan vindt in de
bouwen plaats. In de teambijeenkomsten komt
één onderwerp aan de orde, zoals het strategisch

beleidsplan, de normjaartaak of de schooltijden. Daarnaast zijn er stuur- en werkgroepen die voorstellen doen of iets ontwikkelen. Door zo te vergaderen zitten de verantwoordelijkheden meer in de
organisatie en is er meer gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan. Het vergadersysteem is veel
effectiever. We gebruiken in de bijeenkomsten interactieve werkvormen en stemmen met stemkastjes.

We willen voorkomen dat we
vervallen in te kleine deelstapjes.

Filmpjes

Drie jaar geleden viel ik als een
blok voor de uitgangspunten van
het project Lezen is Top. Er wordt
uitgegaan van de belangstelling van de leerling, leesmotivatie en ruimte en tijd voor het lezen. Op
onze school ging heel veel aandacht naar het aanvankelijk lezen, erg veilig in kleine stapjes. Het roer
moest om, de lat omhoog. We konden met tachtig procent van de leerlingen op het niveau van de
basisschool gaan zitten. Het hele team ging op studiedagen en er kwamen observaties in de groep
met feedback. De leraren gingen presentaties aan elkaar verzorgen, filmpjes met een voorbeeld dat
nagedaan kon worden. Het project heeft zo goed uitgepakt, het heeft het onderwijs maar ook de
attitude veranderd. Er wordt veel meer samengewerkt. We denken dat het percentage leerlingen nu
op 85 procent of nog wel hoger uit kan komen.

In elkaar grijpen
Wij willen dat het hele onderwijs in elkaar gaat grijpen. Opbrengstgericht werken, handelingsgericht
werken, het zijn allemaal geen doelen op zich. Je kunt die ontwikkelingen gebruiken voor het hele
concept. We willen aantrekkelijk onderwijs geven,
zodat leerlingen graag met elkaar leren, naar
school gaan en het hoogst mogelijke bereiken.

Hier moet specialistisch
onderwijs op heel hoog
niveau worden gegeven
aan specifieke kinderen.

Autonomie

Als schoolleider vind ik het moeilijk om het
overzicht te houden over de processen. Ik ben
afhankelijk van anderen en stop veel tijd in het
monitoren. Wanneer moet ik loslaten en
wanneer moet ik sturen? Een proces als dit leesproject heeft toch veel sturing nodig. Mensen waren
niet gewend aan afspraken over de invulling, vorm en tijd van hun eigen lessen. Dat was iets van de
autonomie van de leerkracht. Maar door het project krijgt de leraar een hogere kwaliteit van instructie
en creativiteit om de belangstelling te wekken, de boeken te promoten. Wat je ziet is dat de kinderen
door de gang lopen en bij wijze van spreken elkaar de boeken uit de handen grissen.
'Er wordt uitgegaan van de leesmotivatie
en ruimte en tijd voor het lezen.'

Speciaal
We zijn nu bezig met het schoolondersteuningsprofiel voor deze school. Passend onderwijs is
een heel goed plan, maar speciale scholen moeten als expertisecentra in leven blijven. Hier moet
specialistisch onderwijs op heel hoog niveau
worden gegeven aan specifieke kinderen. Dat
betekent dat we veel moeten bijleren en
ontwikkelen. Het project is een aanjager geweest
om de rest van het onderwijs ook op de schop te
nemen. De weerstand is sterk verminderd.”

Schutte’s Bosschool
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Nooit ervan
uitgaan dat iets
te moeilijk is

“W

Enith Bouwmeesters, intern
begeleider en kartrekker van
het leesproject Lezen is Top

e wilden verder met handelingsgericht werken door er een leergebied
aan te koppelen, anders blijft het veel te vaag. Voor technisch voortgezet lezen hadden we geen methoden en veel verouderde boeken. We hebben
veel boeken weggegooid. Vervolgens hebben we alle bruikbare boeken op een centrale plek gelegd en ons afgevraagd wat we waarvoor nodig hadden. We hebben
de kinderen gevraagd wat zij mooi vonden. Met sponsorgeld hebben we een echte
bibliotheek ingericht waar we de boeken zo aantrekkelijk mogelijk aanbieden met
veel plaatjes en figuren die we uit boeken kopiëren. De conciërge heeft voor elke
klas een rijdend boekenkastje gemaakt. Het uitlenen wordt bijgehouden in Educat
B, een systeem dat het mogelijk maakt dat je van elk boek weet waar het is. Ouders
ondersteunen ons bij het uitlenen.
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Logistieke planning
Het inplannen van extra leestijd was lastig. Je
moet met elkaar afspraken maken terwijl die
roostertechnisch op een cluster 3-school moeilijk
te verwezenlijken zijn. We werken groepsdoorbrekend. Wij hebben vakleerkrachten gymnastiek die de hele dag les geven: hoe organiseer je
dat. Maar ook kinderen met ernstige diabetes
die de klas uit moeten, omdat ze opeens een erg
lage bloedsuikerspiegel hebben. Leerlingen hebben afspraken met de fysiotherapie, logopedie
en ergotherapie. Gaandeweg zijn we erachter
gekomen dat het handiger is om een vast tijdstip
te kiezen en daaraan vast te houden.

Afschaffen
In groep 3 zag je het grootste schokeffect.
Opeens was de methode niet meer leidend,
maar het aanbod van letters en het tempo dat
je moest volgen. We pasten vroeger het tempo
aan de kinderen aan. Nu zorgen we voor extra
instructietijd en kijken naar
wat er bij die leerling toe doet.
Al die oefeningen waar je
lijnen of plaatjes moet kleuren
hebben niets met leeshandelingen te maken. Met het afschaffen van deze
oefeningen haal je extra tijd binnen en is het
tempo verdubbeld. De grootste omslag voor de
leerkracht is dat hij of zij veel meer is gaan lesgeven. De leerkracht sluit meer aan bij de beleving
van de leerlingen en kan het onderwijs inpassen
in thema’s. Binnen wereldoriëntatie werken we
met thema’s en koppelen die met leesteksten.
Het onderwijsaanbod sluit beter aan bij de
belangstelling van de leerlingen. Daardoor valt
alles meer samen, het is integraal en emotioneel
geladen, betekenisvoller.

‘Een leraar zegt weleens: dit boek is te moeilijk.
Maar laat een kind ervaren dat het te moeilijk is.’

Basisschoolniveau
De omslag heeft het meeste leerrendement in
groep 3. We hebben dit jaar twee kinderen gekregen uit een medisch kinderdagverblijf. Ouders
en begeleiders twijfelden of zij in groep 3 konden
instromen. Nu beheersen ze gewoon eind groep
3, conform het basisschoolniveau. De ouders zijn
helemaal verbaasd en trots, de kinderen ook.

Het blijkt dat er te veel tijd verloren
gaat aan organisatorische dingen.

‘De conciërge heeft voor elke klas een rijdend
boekenkastje gemaakt.’

Opbrengsten
We zijn het eerst begonnen met de leerlingen
die het aanvankelijk lezen hadden afgerond.
Daar zijn ook de meeste leraren bij betrokken.
In het eerste jaar merkten we al dat we goede
resultaten hadden. Dat werd steeds teruggekoppeld naar het team om te leren kijken naar de
opbrengsten. Wat is het gemiddelde en wat de
spreiding.

Iedereen
Het enthousiasmeren door leraren is erg belangrijk. Als je een leuke les ziet of je ziet leerlingen
met boeken, dan benoem je dat en je deelt het
met het team. Onze secretaresse is van huis uit
bibliothecaresse, die stimuleert het lezen ook
sterk. Zij zorgt voor extra boeken die aansluiten
bij de vraag van leerlingen en van de thema’s. De
kracht van het leesproject is dat iedereen er bij
betrokken is. De logopedist heeft een belangrijke rol gekregen, zij doet een keer in de week
Connect, een extra interventie bij kinderen die
onvoldoende vorderen.
»
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Beleving
We observeren met gerichte kijkwijzers. Het
eerste jaar was het moeilijk om een goede tijdsverdeling te maken. De effectieve leestijd werd
niet gehaald. Dan blijkt dat er te veel tijd verloren
gaat aan organisatorische dingen. Minilessen
duren te lang of zijn te ingewikkeld. Minilesjes
hebben wij ingericht om kinderen enthousiast te
krijgen en te houden voor het lezen. Het gaat om
één aspect wat je breed behandelt: bladvulling,
personages, humor, genres van boeken, schrijvers. Als leraar breng je de beleving over.

Het onderwijsaanbod
sluit beter aan bij de
belangstelling van de
leerlingen.

‘Onze secretaresse zorgt voor extra boeken die aansluiten bij de vraag van leerlingen en van de thema’s.’

Ervaren
Het is mijn rol om te spiegelen en te vragen: doe je de goede dingen? Een leraar zegt weleens: dit
boek is te moeilijk. Maar laat een kind ervaren dat het te moeilijk is, de motivatie om het te willen
lezen is veel belangrijker. Laat het kind voorlezen en dan ziet hij het vanzelf. Dan zoeken we een boek
van dezelfde schrijver die wel past. Dit zijn voor ons leerervaringen die we ook bij andere vakken
gebruiken: nooit ervan uitgaan dat iets te moeilijk is.”

'Bij de lunch zetten we logopedie in.'

Annelies Brouwer, leerkracht groep
De Eekhoorns (3 à 4)
Jan Wijering, leerkracht van De Spechten
(ongeveer groep 5) en ict’er

“I

ct is verweven binnen
de school. Er zijn twee
tot vier computers per lokaal,
we hebben allemaal digiborden
en een schitterend ict-lokaal.
We hebben stemkastjes en
documentcamera’s om de
lessen nog interessanter en
interactiever te maken. Met
ict kan je op alle niveaus veel
programma´s aanreiken. Je kan
meteen googelen en moeilijke
begrippen en woorden verbinden met afbeeldingen, filmof muziekfragmenten. We gaan
ict expliciet in de groepsplannen
en handelingsplannen opnemen.
Naast de software van de
methoden zijn we steeds op
zoek naar programma´s die
precies passen. Elke dag het
Jeugdjournaal, dan heb je de
actualiteit en gespreksstof. We

zien een hoge betrokkenheid van de leerlingen,
ze zijn zo enthousiast dat ze thuis doorgaan met
opzoeken.

Ervarend leren
We zijn allemaal met ‘ervarend leren’ bezig. In de
teamvergaderingen wordt over het thema en de
inhoud gebrainstormd, de werkgroep ‘Ervarend
leren’ implementeert het. Met een thema als
sprookjes kunnen we in alle klassen een uitdagende
leeromgeving maken. In de bovenbouw is met
de leerlingen gekozen voor het onderwerp 1001
nacht. We hebben samen met de kinderen een
prachtige grot van Ali Baba nagebouwd en
prachtige sultanpaleizen. De grotdeur kan met
een katrol worden opengemaakt. In de onderbouw hadden we als thema heksen. De kinderen
nemen zelf dingen mee van huis. We hebben het
hele thema uitgebouwd en zelfs grassen gekweekt
om heksenbrouwsels te maken en mensen uitgenodigd om mee te eten. De wormen hebben we
wel vervangen door stukjes spaghetti.
»
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Lezen en chronisch zieken
Je kan tijdens een leesles een speld horen vallen.
Deze kinderen zijn natuurlijk met hun ziekte
bezig. Elke keer controle of pijn in de buik. Als
een kind stilleest, dan merkt hij minder snel zijn
kwaaltjes. Kinderen met concentratieproblemen
hebben vaak ook geen goed boek. Dan gaan
we samen een begin maken, want dat is het
moeilijkste. In de onderbouw lees je eerst voor,
dan samen en dan in duo’s. Een stukje wordt drie
keer gelezen. Zwakke lezers herkennen stukjes
waardoor ze opeens zien dat ze iets kunnen.
Sneeuwwitje is een erg moeilijk woord, maar na
drie keer herkennen ze het. De S van Sint blijft
sowieso beklijven.

Missen?

Kinderen met
concentratieproblemen
hebben vaak geen
goed boek.

Bij het leesproject moet je wel heel vaak lijsten
voor de bijbehorende monitor invullen. Het grote
voordeel is dat je bij de terugkoppeling de hiaten
ziet. Het leesproject Lezen is Top betekent
technisch lezen, en niets anders. Discipline dus:
lijnen trekken of woordjes aanvullen, dat mag
niet meer. Ik was bang dat we iets misten, maar
dat is niet zo. Er zit een hele wetenschap achter
met de nieuwste inzichten over lezen.”

‘Met een thema als sprookjes kunnen we in alle
klassen een uitdagende leeromgeving maken.’

‘In de onderbouw lees je eerst voor, dan samen en
dan in duo’s.’

Karien Velthuis,
lerares groep 1 /2

“W

Ontluikende geletterdheid
wordt door thematisch
werken gestimuleerd.

ij zijn in de kleutergroep bezig met
een project over de sloot. Creatief
schrijven over wat je tegenkomt bij een sloot. Dit
noemen we ‘invented spelling’. Wat kan je zien,
wat horen, wat ruiken? We bekijken foto’s op
het digibord, waar de leerlingen zelf op staan.
Ook hebben we sprookjes nagespeeld en daar
foto’s van gemaakt. Het is de ontluikende geletterdheid die door thematisch werken wordt gestimuleerd. Dat is de kern van ons onderwijsconcept. Wij combineren een aantal dingen. We zijn
gericht op resultaten van de basisvaardigheden,
maar tegelijkertijd gebruiken we ontwikkelingsgericht werken om de andere vakken thematisch
in te richten. Het vergt voorbereiding en een
goede afstemming op de kinderen.

‘Bij een knikkerletter leg je de
knikker op het beginpunt van
de letter, dan volgt hij de juiste
manier van schrijven.'

Letters voelen
We gebruiken de lettermuur en we bieden letters
aan met beweging, met aanwijzen, met klank.
Daarna ga je de letters met de ogen dicht voelen
en ervaren. Bij een knikkerletter leg je de knikker
op het beginpunt van de letter, dan volgt hij
de juiste manier van schrijven. Er is een groepje
waar ik meer aandacht aan moet besteden. Die
zitten in een kleine taalkring en hebben veel contact met elkaar door interactieve werkvormen.”
Schutte’s Bosschool
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Lezen is leuk

“L

Leerlingen in de middenbouw

ezen is leuk. Ik merk niets van de andere leerlingen, want ik zit in het verhaal.
Soms moeten we al stoppen, maar dat hoor ik dan niet. Ik lees Floortje in de
playbackshow. Die heeft m’n moeder voor me uitgekozen. Ik ga wel eens met m’n
moeder naar de bieb. Mees Kees in de gloria gaat over een meester die was
stagiaire, maar alle kinderen vinden hem nu al erg leuk.”
“Ik ga naar deze school omdat ik een ziekte heb. We hebben minder kinderen in
de klas, we eten op school. Deze school staat in een bos en daarom hebben we de
groepen namen van dieren in een bos gegeven: konijnen, egels, bijen, eekhoorns,
reeën.”
“Ik lees niet veel met mezelf, maar ik lees tutor. De grote is de tutor en degene die
nog niet zo goed kan lezen is de tutee. We lezen een bladzijde om de beurt. Je moet
in je hoofd meelezen. We hebben tutorlezen, hardoplezen, stillezen en hommellezen. Ik zit in AVI plus. AVI is een leesniveau. Ik ben vooruit gegaan omdat ik heel
veel lees. Ik lees E 7. Ik weet het niveau, dan weet je wat voor boeken je kan lezen.”
‘Deze school staat in een bos en daarom hebben de
groepen namen van dieren in een bos.’

We lezen een
bladzijde om
de beurt.

“I

Hanneke Hulshof,
logopedist

k ben in de school zelf aanwezig
en word veel breder ingezet dan
alleen op mijn vak. Ik kom in de groepen om daar
te observeren, te stimuleren en te adviseren over
het logopedische aspect van de kinderen. Ik help
bij de thema’s, de lunch en het Connectlezen.
Ik werk vooral aan articulatieproblemen. Er is
bijvoorbeeld een jongetje die de g-articulatie niet
kan. Hoe doet hij een j of een t? Daarop oefen ik
met hem individueel en in de groep. Ik ben ook
bij de lunch, dan zet ik mijn logopedie in.

Meerwaarde
Ze zijn veel meer met lezen bezig dan vroeger.
Ze laten me elke week horen welke letters ze
hebben geleerd. Het lezen stimuleert de mondelinge taalvaardigheid en andersom. Ik ben mijzelf
heel bewust geworden van de meerwaarde die
mijn vakgebied heeft voor het lezen en ik betrek
het lezen veel meer in mijn behandelingen. Er is

een herkenning van dingen uit de klas, een soort
van preteaching. Ben ik met een klank bezig, dan
schrijf ik het ook op. Bij kinderen die de klanktekenkoppeling moeilijk vinden stel ik één letter
per week centraal. Ze starten die week bij mij
met allerlei spelletjes en gestructureerde werkvormen. Als ze iets verder zijn, dan werken we
met boekjes. Daar maak ik woorden bij waar we
drie keer per week extra op oefenen.

Wederkerig contact
Ik heb in het lezen veel meer inzicht gekregen en
ben er anders mee bezig. Ik vind het erg leuk om
met deze groep kinderen te werken, die het niet
via de gewone weg halen. Het is een wederkerig
contact en dat doe je met heel veel collega’s.”

‘Ik ben anders bezig met lezen.’

‘Ze laten me elke week horen
welke letters ze hebben geleerd.’

‘Ik heb veel meer
inzicht gekregen
in het lezen’

TIPS OM MORGEN MEE TE BEGINNEN!
•
•

•
•

De aanschaf van nieuwe boeken is zeer belangrijk gebleken. Zoek mogelijkheden voor
financiering buiten de geijkte wegen bijvoorbeeld door sponsoring.
Verzamel je ideeën op schoolniveau van bijvoorbeeld de minilessen en maak gebruik van elkaars
creatieve ideeën. Je kunt een map aanleggen en lesmateriaal delen of een website minilessen
inrichten waar leerkrachten lessen op zetten op breder niveau.
Leerkrachten bij elkaar laten kijken en in onderwijsvergaderingen filmpjes laten zien van wat er
goed gaat houdt het enthousiasme erin.
Een voorbereide aantrekkelijke leesomgeving is belangrijk, zie ook het leeskastje. We hebben er
een bouwtekening van!
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Schoolgegevens
De Schutte’s Bosschool, Enschede
Denominatie: bijzonder neutraal
Aantal leerlingen: 127
Aantal groepen: 10

Organisatie
De Schutte’s Bosschool is een school voor
kinderen met een chronische ziekte of
lichamelijke beperking. De school is gefuseerd
met scholen uit cluster 2, 3 en 4 en behoort
nu tot de stichting Attendiz.

Visie
De Schutte’s Bosschool staat voor onderwijs en
medische zorg op maat, gericht op de totale
ontwikkeling van het kind. ‘Ervarend leren’ is het
onderwijskundig uitgangspunt. Dat betekent een
uitdagende leeromgeving, betekenisvol leren,
coöperatief leren en een eigen inbreng van
kinderen. Er wordt ontwikkelingsgericht gewerkt.

Project Opbrengstgericht werken
Het leesonderwijs is verbeterd met behulp van
het leesproject Lezen is Top. Het resultaat is
dat de resultaten sterk zijn verbeterd: er wordt
effectiever gewerkt, de leestijd wordt beter in
de gaten gehouden en de leerlingen lezen met
plezier. Ook is de bibliotheek geheel vernieuwd.
Volgend schooljaar gaat de school ook
begrijpend lezen koppelen aan thematisch
werken.

Contactpersoon
Gerrie Wiersma, directeur
E-mail: g.wiersma@schuttesbos.nl
www.attendiz.nl
www.schuttesbosschool.nl
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