
 
Samenstelling leerpakketten Blink Lezen 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
Leerpakket groep 4 bevat: 
 
Digitale licentie groep 4  Levering: start schooljaar 
Toegang leerkrachtenomgeving groep 4 Blink Studio Levering: start schooljaar 
Toegang leerlingomgeving Blink Start Levering: start schooljaar 
Leesclubboeken   
Leesclubboek thema 1 Spacey zoekt zijn planeet - Govert Schilling Levering: start schooljaar 
Leesclubboek thema 2 De vuurvogel - Bette Westera Levering: start schooljaar 
Leesclubboek thema 3 Rosie en Moussa - Michael De Cock Levering: start schooljaar 
Leesclubboek thema 4 Man op de maan - Arend van Dam Levering: start schooljaar 
Leesclubboek thema 5 Poptropica. Het Geheim van de landkaart Levering: start schooljaar 
Leesdossiers   
Leesdossier en tekstboekje thema 1 Ruimtewezens Levering: start schooljaar 
Leesdossier en tekstboekje thema 2 Verhalenvertellers Levering: start schooljaar 
Leesdossier en tekstboekje thema 3 Avontuur in de buurt Levering: half december 2021 
Leesdossier en tekstboekje thema 4 Ontdekkers Levering: half februari 2022 
Leesdossier en tekstboekje thema 5 Allemaal mensen Levering: eind april 2022 

 
  



 
Leerpakket groep 5/6a bevat: 
 
Digitale licentie groep 5/6a   
Toegang leerkrachtenomgeving groep 5/6 Blink Studio Levering: start schooljaar 
Toegang leerlingomgeving Blink Start Levering: start schooljaar 
Leesclubboeken   
Leesclubboek thema 1a Ontsnap uit dit boek - Titanic - Bill Doyle Levering: start schooljaar 
Leesclubboek thema 2a Minoes - Annie M.G. Schmidt Levering: start schooljaar 
Leesclubboek thema 3a We gingen achter de hamsters aan - Bibi Dumon Tak Levering: start schooljaar 
Leesclubboek thema 4a De wilde robot - Peter Brown Levering: start schooljaar 
Leesclubboek thema 5a Smaakspoken - Daan Faber Levering: start schooljaar 
Leesdossiers   
Leesdossier en tekstboekje thema 1a Rampzalige gebeurtenissen Levering: start schooljaar 
Leesdossier en tekstboekje thema 2a Hollandse glorie Levering: start schooljaar 
Leesdossier en tekstboekje thema 3a Stadse fratsen Levering: half december 2021 
Leesdossier en tekstboekje thema 4a Te gekke uitvindingen Levering: half februari 2022 
Leesdossier en tekstboekje thema 5a Wereldse smaken Levering: eind april 2022 

 
Leerpakket groep 7/8 bevat: 
 
Digitale licentie groep 7/8a  Levering: start schooljaar 
Toegang leerkrachtenomgeving groep 7/8 Blink Studio Levering: start schooljaar 
Toegang leerlingomgeving Blink Start Levering: start schooljaar 
Leesclubboeken   
Leesclubboek thema 1a Dagboek van een vlogger - Tim Collins Levering: start schooljaar 
Leesclubboek thema 2a Alle dieren levend en vrij - Mariken Jongman Levering: start schooljaar 
Leesdossiers   
Leesdossier en tekstboekje thema 1a Altijd beroemd Levering: start schooljaar 
Leesdossier en tekstboekje thema 2a Ongelofelijke schandalen Levering: half december 2021 

 
 
  



 
Advies leerpakketten 
 
Voor scholen die niet werken met jaargroepen of met andere combinatiegroepen dan groep 5/6 en 7/8, bieden we alternatieve leerpakketten. 
Met deze pakketten kun je aan de hele klas hetzelfde thema geven en hoef je de klas dus niet te splitsen. In de lesomgeving vind je uitleg hoe 
je binnen deze groepen kunt differentiëren en zwakke lezers kunt ondersteunen. 
 
• Voor groep 4/5 kun je in schooljaar 2022-2023 starten met een combinatie van 3 thema’s van groep 4 en 2 thema’s van groep 5/6 (pakket 

A). In 2023-2024 doe je dan het tweede pakket met 2 thema’s van groep 4 en 3 thema’s van groep 5/6 (pakket A).  
• Voor de combinatiegroepen 6/7 en 6/7/8 volgen per schooljaar 2022-2023 advies leerpakketten. 
 
 
Leerkrachtpakketten 
 
Bij de start van schooljaar 2021-2022 zijn er 5 leerkrachtpakketten beschikbaar. De leerkrachtpakketten sluiten aan op de verschillende 
leerpakketten en bevatten: 
• Een handleiding 
• De vijf leesclubboeken passend bij het leerpakket waarmee je in de klas gaat werken 
• Vijf voorleesboeken passend bij het leerpakket waarmee je in de klas gaat werken 
• De beschikbare leesdossiers 
 
Bestel je leerkrachtpakket bij je schoolleverancier. 
  



 
Begeleidingsprogramma 
 
Omdat Blink Lezen een structurele verandering is in de aanpak van lezen, bieden we een tweejarig begeleidingsprogramma aan. Hierin 
begeleiden we scholen om de nieuwe aanpak van Blink Lezen te doorgronden, toe te passen en te verankeren. 
 
 
Dit zijn de onderdelen van het begeleidingsprogramma: 
 

• Uitgebreide handleiding in de online lesomgeving 
• Drie begeleidingsbijeenkomsten op school van 2,5 uur: één sessie waarin we vanuit visie en wensen de praktische slag maken naar de 

methodiek en twee bouwsessies. 
• Online modules: verdieping op belangrijke didactische onderwerpen 
• Opleiding Blink Lezen specialist 

 
Dit zijn de kosten voor het tweejarige programma: 
 

• Scholen tot 400 leerlingen: € 2.497,50 per jaar (totaal € 4.995,-). 
• Scholen met meer dan 400 leerlingen € 3.747.50,- per jaar (totaal € 7.495,-) 

 
Lees meer over dit programma op de site - ook over de mogelijkheden om de methodiek én het programma met NPO-gelden te financieren.  
 
 


