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Beste ouder
Betreft: Tandemlezen 2de leerjaar
Graag willen we u informeren over de extra leeshulp die uw kind zal krijgen door middel van het
tandemlezen.
Goed leren lezen is enorm belangrijk voor de verdere schoolloopbaan van kinderen. Verder is het
vlot kunnen lezen van belang om leesplezier te ervaren.
We willen voor de tweedeklassers extra oefentijd voorzien tijdens de lesuren.
Omdat de klasleerkracht onmogelijk met alle leerlingen extra kan oefenen, schakelen we tandems in.
Tandems zijn leerlingen van het vijfde leerjaar die zich aangemeld hebben voor
deze vorm van leesbegeleiding. De vijfdeklassers kregen een opleiding om de
kinderen van het tweede leerjaar op een doeltreffende manier leeshulp te bieden.
Het voordeel voor uw kind is dat het gedurende een periode van zes weken een drie keer per week
hardop kan lezen en dat het hierbij individueel begeleid wordt. Bovendien gebeurt het oefenen op
een prettige manier en vormt het geen extra belasting doordat het ‘tandemlezen’ tijdens de
schooluren plaatsvindt. De leesprestaties van uw kind verbeteren meestal en het leesplezier zal zeker
toenemen.
Hoe gaat het nu concreet in zijn werk?
Het tandemlezen gaat van start op 23 september 2019. De laatste leesbeurt staat gepland op
22 november 2019.
Drie maal per week wordt uw kind opgehaald door zijn leesmakker. Samen gaan ze op een rustige
plaats aan de slag met een leesboek uit de stadsbibliotheek van Kortrijk, aangepast aan het niveau
van uw kind.
Het tandemlezen gebeurt uiteraard onder begeleiding. Klasleerkrachten houden een oogje in het zeil
en sturen bij waar het nodig is.
Mocht u nog vragen hebben over dit initiatief, dan kan u altijd terecht bij de klasleerkrachten of de
zorgcoördinator.

Vriendelijke groeten
Juf Hanne, juf Emily, juf Angelique, juf Emmy, juf Louise en het zorgteam
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