Computer programma VLL voor thuis
Op school oefenen de leerlingen met lezen, woordenschat en
leesbevordering op de computer op hun eigen niveau. Onze school
heeft ook een abonnement op de software voor thuis, zodat kinderen
thuis kunnen oefenen op dezelfde manier en met dezelfde stof als op
school.
Om toegang tot deze software te krijgen hebben alle ouders van groep 3
een mail ontvangen met een inlogcode. Daarmee is inloggen mogelijk op
de thuisversie. Onder het vraagteken is de handleiding te vinden en
meer informatie over leren lezen. Ga naar;
https://thuis.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/
Lukt het inloggen niet?
1- Wanneer u een outlook- of hotmailadres gebruikt is het mogelijk dat
u geen inlogcodes hebt gekregen. Dit ligt aan uw server, de e-mail wordt
tegengehouden door het spamfilter of de firewall. Het kan helpen om in
het inlogscherm van de thuisinlog op de hyperlink 'gebruikersnaam of
wachtwoord vergeten' te klikken.
2- Ook het werken met een Mac en Safari bemoeilijkt het gebruik. De
uitgever raadt dan aan de thuisversie van Veilig leren lezen op te starten
via Google Chrome.
3- U kunt mij ook een ander emailadres mailen zodat ik deze voor
u invoer. U ontvangt dan opnieuw inlogcodes voor het software
programma.
Lukt het nog steeds niet of heeft u geen inlogcodes gekregen? laat mij
dit aub weten, mail naar chantal@drhbavinckschool.nl
Door ook thuis te oefenen kunnen de kinderen punten verdienen
waarmee ze hun boomhut in het programma mooi kunnen inrichten. En
ondertussen werken ze aan hun leesvaardigheid en hun woordenschat!
Vraag uw kind eens te laten zien hoe het oefent op de computer en wat
er al in de boomhut staat.

Het belang van lezen en woordenschat
Gaat er weleens een dag voorbij zonder dat je een tekst hebt gezien en
iets hebt ondernomen naar aanleiding van de betekenis hiervan? Hoogst
zelden waarschijnlijk. Dagelijks is iedereen met begrijpend lezen bezig;
voor je werk, voor je plezier, in de winkel, op internet, onderweg,

enzovoorts. Om te kunnen begrijpen wat je leest, moet je onder andere
voldoende vlot technisch kunnen lezen en 90% van de woorden van een
tekst kennen. Mee kunnen doen op school, op een vervolgopleiding en
in de maatschappij: het gaat niet zonder een voldoende grote
woordenschat en leesvaardigheid. Daarom, én omdat ook gewoon leuk
en ontspannend kan zijn, hechten we zo veel belang aan lezen en
woordenschat.

Wat is technisch lezen?
Als volwassenen hebben we vaak geen idee meer wat erbij komt kijken
als we een tekst willen lezen en begrijpen. Daarvoor moeten we goed
technisch en begrijpend kunnen lezen. Onder technisch lezen verstaan
we het kunnen omzetten van letters in woorden. Om dit te kunnen moet
je:
- weten dat een woord uit klanken bestaat;
- klanken kunnen onderscheiden;
- weten dat bij de afzonderlijke klanken letters horen;
- letters kunnen herkennen en weten welke klank erbij hoort;
- letters en klanken in verschillende combinaties kunnen samenvoegen
tot woorden;
- dit allemaal voldoende vlot doen.
De software technisch lezen en spelling bevat oefeningen voor alle
bovenstaande vaardigheden. Daarnaast zijn er oefeningen voor spelling
(zelf woorden maken bij een plaatje of een woord dat wordt
uitgesproken) en oefeningen voor begrijpend lezen (begrijpen wat
zinnen en teksten betekenen).

Wat is woordenschat?
Je woordenschat is het totaal van alle woorden waarvan je de betekenis
kent. Met de software woordenschat breiden we de woordenschat uit
door kinderen plaatjes, omschrijvingen, geluiden en zinnen bij woorden
te presenteren. De kinderen oefenen hiermee door deze aan elkaar te
koppelen.

Wat is leesbevordering?
Onder leesbevordering verstaan we alle activiteiten die we ondernemen
om kinderen te laten ervaren dat ze plezier kunnen beleven aan lezen.
Dat kan uiteenlopen van boekpresentaties, praten over boeken, kijken

naar illustraties in boeken en vooral: zelf lezen in een zelfgekozen boek!
Want kinderen die met plezier lezen, zullen meer gaan lezen en kinderen
die veel lezen, gaan steeds beter lezen. En ondertussen breiden ze ook
hun woordenschat nog eens uit!
Wij wensen alle kinderen veel plezier met de thuissoftware van VLL!

