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De LeestrolleyTas van Lezen Oké!

Lezen Oké! heeft als belangrijkste doel: leesbevordering in de breedste zin van het woord. Kinderen plezier laten beleven 

aan het lezen van boeken, waarbij tegelijkertijd de leesvaardigheid geoefend en ontwikkeld wordt. De LeestrolleyTas 

is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 jaar die bezig zijn met (aanvankelijk) technisch lezen. De tassen zijn 

thematisch gevuld.

De beschikbare thema’s zijn te vinden op www.lezenoke.nl rubriek uitleen.

Inhoud van de LeestrolleyTas

In elke LeestrolleyTas zit:

• Minimaal 4 boekjes niveau START-M3

• Minimaal 4 boekjes niveau E3-E4

• Minimaal 4 boeken voor ouder/kind (voorleesverhalen, luisterboek, luisterliedjes, prentenboek, informatiefboek etc.)

• Minimaal 4 spelletjes op woord- of letterniveau

• Mapje met o.a.:

 • Inhoud; hierop staat wat er allemaal in de kist thuis hoort.

 • Brief voor de ouders; een brief die u mee kunt geven met de ouders als een trolley wordt uitgeleend.

 •  Uitleenlijst voor de boeken en materialen die met de kinderen mee naar huis gaan. Met deze lijst kan bijgehouden 

worden wie wat in zijn/haar trolley mee naar huis heeft en of het is teruggekomen.

 • Handleiding ‘LeestrolleyTas’

In de trolley (per leerling)

In groep 3 krijgen vier leerlingen een trolley mee naar huis. (de trolleys zijn op school aanwezig en blijven op de school). 

De school leent een LeestrolleyTas met daarin materialen die de leerkracht naar eigen inzicht volgens onderstaande 

richtlijnen kan verdelen over de trolleys.

Richtlijnen voor in één trolley:

• 1 leesboekje om te oefenen voor het kind

• 1 boek om samen met de ouder te lezen en te bespreken

• 1 spelletje om samen met de ouder/broer/zus/familie te spelen

In de leestrolleyTas zit dus materiaal om vier keer een trolley volgens deze richtlijnen te vullen. Vaak zit er nog wat extra 

materiaal in zodat de leerkracht ook echt kan kiezen wat wordt meegegeven.
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Suggesties

De materialen kunnen vooraf in de groep besproken worden. 

De spelletjes kunnen worden uitgelegd/uitgeprobeerd. 

De leerkracht kiest een boek uit de LeestrolleyTas die in de uitleenperiode centraal staat. Bijvoorbeeld een voorleesboek.

Uitleenperiode

De trolley gaat 1 week met een leerling mee naar huis. 

De LeestrolleyTassen worden 6 periodes per jaar uitgeleend.

Op school wisselen de materialen dus door en kunnen meerdere kinderen de trolley een week thuis hebben.

Bezorgen en ophalen

Op onze website www.lezenoke.nl  kan bij de rubriek uitleen en vervolgens item: LeestrolleyTas gereserveerd worden.

Checklist en materialen kapot of kwijt

Vul de bijgeleverde checklist in en bevestig deze aan de tas. Hierop kunt u aangeven welke materialen kapot of kwijt 

zijn. De kosten van boeken/spullen kunnen bij u in rekening gebracht worden. Hierover wordt vooraf contact met u 

opgenomen.

Handleidingen van spelletjes zijn via de website te downloaden (rechterkantlijn van de website).

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken via zowel e-mail ridderkerk@lezenoke.nl.

Rest het ons u verder veel leesplezier te wensen met de ‘Leestrolley Tas’!


