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Geachte ouder/verzorger,
Voor voortgezet technisch lezen werken wij met de methode Station Zuid. Graag vertellen wij u
iets meer over deze leesmethode.
Voortgezet technisch lezen gaat verder waar het leren lezen in groep 3 (het aanvankelijk lezen)
ophoudt. Een kind dat in groep 3 heeft leren lezen, moet immers blijven oefenen! Woorden worden
moeilijker, zinnen worden langer en ingewikkelder, de leessnelheid moet toenemen.
Station Zuid helpt de kinderen op een leuke en verantwoorde manier met het lezen. De methode
bevat teksten en oefeningen voor:
• technisch lezen – het vlot en correct lezen van steeds moeilijker wordende woorden en zinnen.
• vloeiend lezen – het lezen met expressie en leesbegrip van een grote variatie aan teksten.
• leesbevordering – het stimuleren van de interesse en het plezier in lezen.
Station Zuid is ook de naam van een oude brandweerkazerne in het fictieve stadje Zummel, dat in
de leesmethode voorkomt. De kinderen luisteren een paar keer per week op het digibord naar een
aflevering van De Brandweerclub, een luisterverhaal over een groepje kinderen dat leuke avonturen
beleeft in en rond deze brandweerkazerne. Waarom een luisterverhaal? Omdat je met voorlezen
niet vroeg genoeg kunt beginnen, maar vooral omdat je er nooit te vroeg mee moet stoppen!
Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, tekstbegrip en leeshouding en blijft
in alle leerjaren belangrijk én noodzakelijk.
Op de website www.brandweerclub.nl vindt u extra leesteksten over De Brandweerclub, op het
niveau van uw kind. Maar ook boekentips en leesnieuwtjes. We willen u vragen om de site
regelmatig met uw kind te bezoeken. Het is een ideale manier om betrokken te blijven bij wat
uw kind leert op school én om uw kind te stimuleren om thuis verder te lezen. Uw kind krijgt op
school een toegangscode voor deze site.
Wij werken met Station Zuid in groep 4 t/m 8. De leesles staat 2 tot 5 keer per week op het
programma, afhankelijk van de groep waarin uw kind zit. De lessen zijn samengebracht in vier
blokken per jaar. Aan het einde van ieder blok krijgt uw kind het werkboekje van dat blok mee naar
huis. Achter in het werkboekje vindt u een speciale notitiepagina. Daar kunt u zien welke boeken
uw kind heeft gelezen of nog wil lezen.
Behalve met een werkboek werkt uw kind met verschillende andere materialen van Station Zuid,
zoals een leesboek en een roetsjboek. Wilt u de materialen zien? Neem dan een kijkje in de klas.
Uw kind laat ze u vast graag zien!
Heeft u nog vragen over Station Zuid? Stel ze dan gerust aan de leerkracht.
Wij wensen u en uw kind veel plezier met het lezen dit schooljaar.
Met vriendelijke groet,
De leerkrachten

Station Zuid | Ouderbrief

© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 1 van 1

