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Pakketten Blink Lezen 
 
In dit document vind je alle informatie over de verschillende pakketten van Blink Lezen. Alle pakketten gebruik 
je één volledig schooljaar en bevatten vijf thema’s. Voor het schooljaar erop bestel je opnieuw. 
 
We ontwikkelen standaard leerpakketten voor groep 4, groep 5/6 en groep 7/8. Voor andere 
combinatiegroepen bieden we advies-leerpakketten, die bestaan uit een samenstelling van de standaard 
leerpakketten: voor groep 4/5, groep 6/7 en groep 6/7/8. Alle thema’s worden tussen 2020 en 2023 
ontwikkeld en verschijnen gefaseerd. Daardoor zijn niet alle pakketten direct al leverbaar. Onder elk pakket 
vind je informatie over de beschikbaarheid en de eventuele mogelijkheden om toch te starten met een 
alternatief.  
 
 
STANDAARD LEERPAKKETTEN  
 
Blink Lezen is ontwikkeld met jaargroepen en twee combinatiegroepen voor ogen: groep 4, groep 5/6 en groep 
7/8. Dat maakt het werken in vaste combinatiegroepen makkelijk.  
 
• Groep 4 is apart genomen, omdat in dit jaar de aandacht – in ieder geval tot halverwege groep 4 – vooral 

uitgaat naar het vlot en vloeiend kunnen lezen. Wanneer leerlingen dat kunnen, ontstaat er (meer) ruimte 
voor begrijpend lezen.  

• In groep 5/6 hebben de meeste kinderen het niveau M4 bereikt en verschuift de balans in de lessen: 
vooral onderhoud van vlot en vloeiend en meer ruimte voor begrijpend lezen.  

• In groep 7/8 verschuift die balans nog verder: licht onderhoud van vlot en vloeiend, veel ruimte voor 
begrijpend lezen en aanvullend ruimte voor verdiepend lezen.  

 
Wanneer je op school in vaste jaargroepen werkt, heb je twee opties: 
• Je doet het ene jaar leerpakket 5/6A zowel in groep 5 als groep 6, het jaar daarna doe je leerpakket 5/6B in 

groep 5 en 6. Voor 7/8 hetzelfde: het ene jaar pakket 7/8A zowel in groep 7 als groep 8, het jaar daarna 
doe je pakket 7/8B in groep 7 en 8. 

• Je doet ieder jaar hetzelfde pakket per groep: dus bijvoorbeeld pakket 5/6A in groep 5, pakket 5/6B in 
groep 6, pakket 7/8A in groep 7 en pakket 7/8B in groep 8. 

 
Aansluiting leerpakketten op Blink Wereld 
Op bovenstaande manier kun je de leerpakketten 1-op-1 laten aansluiten op de pakketten van Blink Wereld – 
geïntegreerd (BWG), waardoor lezen en wereldoriëntatie elkaar versterken. Dus pakket 5/6A van Blink Lezen 
matcht direct met pakket 5/6A van Blink Wereld – geïntegreerd.  
 
Bij Blink Wereld – vakken (BWV) kun je bepaalde thema’s goed koppelen aan de thema’s van Blink Lezen; 
daarvoor hebben op de website een voorbeeldplanning gezet. Als je meer over deze koppeling wilt weten, 
neem dan contact op met de afdeling Onderwijssupport.   
 
Dit leidt tot de volgende pakketten – met bijbehorende koppelingen: 

• Blink Lezen Groep 4 -> sluit aan bij BWG 4a en BWV gr 4 
• Blink Lezen Groep 5/6A -> sluit aan bij BWG 5/6A en BWV gr 5 
• Blink Lezen Groep 5/6B -> sluit aan bij BWG 5/6B en BWV gr 6 
• Blink Lezen Groep 7/8A -> sluit aan bij BWG 7/8A en BWV gr 8 
• Blink Lezen Groep 7/8B -> sluit aan bij BWG 7/8B en BWV gr 7 

 
 
Standaard leerpakketten beschikbaarheid – schooljaar 2022/2023 
• Voor groep 4 is al het lesmateriaal gereed. 
• Voor groep 5/6 is het lesmateriaal van pakket A gereed. Gedurende het schooljaar verschijnen gefaseerd 

alle thema’s van pakket B. Telkens ruim voordat je met het nieuwe thema aan de slag gaat. 
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• Voor groep 7/8 verschijnen gefaseerd alle thema’s van pakket B. Telkens ruim voordat je met het nieuwe 
thema aan de slag gaat. Er is een vroegstartlicentie voor groep 7/8 pakket A. Met toegang tot twee 
thema’s (in plaats van vijf). 
 

 
Standaard leerpakketten beschikbaarheid - schooljaar 2023-2024 
• Voor groep 4 is al het lesmateriaal gereed. 
• Voor groep 5/6 is al het lesmateriaal gereed. 
• Voor groep 7/8 is pakket B compleet. Dit schooljaar verschijnen gefaseerd de overige drie thema’s van 

pakket A. De eerste twee thema’s staan aan het begin van het schooljaar klaar. Vanaf begin 2024 is al het 
lesmateriaal voor groep 7/8 gereed. 

 
 
LEERPAKKETTEN ANDERE COMBINATIEGROEPEN 
 
Wanneer je op school werkt met andere combinatiegroepen dan 5/6 of 7/8, dan gaan we ervan uit dat het in 
principe niet de voorkeur heeft om je groep te splitsen en iedere groep andere lessen te geven. En doordat we 
bij Blink Lezen hebben gekozen voor rijke teksten en aansprekende onderwerpen, is het ook juist van 
toegevoegde waarde om met de hele klas binnen hetzelfde thema te werken – waarbij je dezelfde lessen 
Wereldlezen (inclusief minicolleges) en hetzelfde Leesclubboek en Voorleesboek doet. Dit motiveert de hele 
klas en de rijke teksten zorgen in principe voor voldoende niveau voor iedereen. En daar waar het wat lastiger 
is, breng je als leerkracht ‘scaffolding’ aan (de juiste steun op het juiste moment, voor wie dat nodig heeft). 
 
Wanneer je op deze wijze gaat werken in afwijkende combinatiegroepen, dan is het extra belangrijk dat je je 
bewust bent van de verschillen in niveau in je klas en dat je daar waar nodig op kunt inspelen. Uiteraard zullen 
die verschillen ook spelen binnen een jaargroep, dus ook binnen een groep is het belangrijk om te 
differentiëren waar nodig. Blink Lezen differentieert aan de hand van het drielagenmodel. Hoe je dit kunt 
aanpakken binnen de groepen staat beschreven in de Leerkrachtbladen in de lesomgeving. Deze aanpak kun je 
in principe ook toepassen in afwijkende combinatiegroepen.  
In het begeleidingsprogramma komt het drielagenmodel voor differentiatie ook uitgebreid aan bod. 
 
Hoe de pakketten voor de afwijkende combinatiegroepen er uit zien staat hieronder beschreven, met daarbij 
een aantal aandachtspunten per pakket. 
 
 
Combinatiegroep 4 en 5  
 
In een vaste combinatiegroep 4-5 adviseren we een combinatie van thema’s uit groep 4 thema’s uit groep 5/6 
– pakket A. Aan het begin van het jaar doe je de thema’s van groep 4, aan het einde van het jaar doe je de 
thema’s van groep 5/6.  
 
Door deze verdeling, met aan het begin van het jaar thema’s van groep 4, kun je de eerste paar maanden goed 
focussen op het bereiken van het M4-niveau bij je groep 4-leerlingen – terwijl de groep 5 leerlingen in dezelfde 
lessen ondertussen al meer bezig zijn met begrip van de tekst en het vlot en vloeiend lezen onderhouden. 
Vervolgens schakel je halverwege het jaar om naar thema’s van groep 5/6. Dat zal voor sommige groep 4-
leerlingen best pittig zijn (degenen die nog niet op M4 zijn), terwijl een deel van de groep 4-leerlingen (de 
vlotte lezers) prima mee zal kunnen. Voor de leerlingen die het pittig vinden, zet je de mogelijkheden voor 
extra ondersteund lezen in. 
 
Leerpakketten combinatiegroep 4/5  
Je kunt vanaf schooljaar 2021/2022 met de thema’s voor groep 4/5 werken, alleen nog niet in de 
adviesvolgorde. Vanaf schooljaar 2022/2023 kun je de thema’s in de adviesvolgorde doen: 

• In 4/5- jaar 1 eerst 3 thema’s van groep 4 en dan 2 thema’s van 5/6A.  
• In 4/5 -jaar 2 eerst 2 thema’s van groep 4 en dan 3 thema’s van groep 5/6A 
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Pakket 4/5A – jaar 1 Pakket 4/5A – jaar 2 
Ruimtewezens – 4  
Avontuur in de buurt – 4 
Allemaal mensen – 4  
Hollands glorie – 5/6A 
Te gekke uitvindingen – 5/6A 

Verhalenvertellers – 4  
Ontdekkers – 4 
Rampzalige gebeurtenissen – 5/6A 
Stadse fratsen – 5/6A 
Wereldse smaken – 5/6A 

 
Lesgeven per jaargroep 
Het is natuurlijk ook een optie om ervoor te kiezen in groep 4 andere lessen te geven dan groep 5. Dan neem je 
pakket 4 voor de groep 4-leerlingen en pakket 5/6A voor de groep 5 leerlingen. Het voordeel van deze 
combinatie (in plaats van 5/6B) is dat de thema’s raakvlakken hebben, waardoor je in dezelfde periode wel 
binnen een vergelijkbare thematiek werkt. Dit betekent in de praktijk dat je iedere week twee lessen 
Wereldlezen geeft in plaats van één les en dat je per groep een aantal andere activiteiten hebt bij het 
Leesclubboek in de eerste twee weken. Na het Leesclubboek kiezen de kinderen hun eigen boek, dus hierin is 
alle differentiatie mogelijk. 
Bij het Voorleesboek kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om het ene jaar het boek van groep 4 aan de hele klas 
voor te lezen en het andere jaar het boek van groep 5. 
 
 
Combinatiegroep 6 en 7 
 
Wanneer je met vaste combinatiegroepen werkt en in groep 5 (of in een combinatiegroep 4/5) steeds het 
pakket 5/6A gebruikt, dan gebruik je in de vaste combinatiegroep 6/7 steeds pakket 5/6B dat je combineert 
met pakket 7/8B. Je kunt de groep dan bij elkaar houden en ze dezelfde lessen geven. Het pakket 7/8A doe je 
dan altijd in groep 8.  
 
Door deze verdeling, met aan het begin van het jaar thema’s van groep 5/6, zit er voor de kinderen uit groep 6 
een prettige opbouw in. De focus ligt op begrijpend lezen, met onderhoud van vlot en vloeiend lezen – net zo 
zinvol voor de kinderen van groep 7. Door de gekozen onderwerpen, de rijke teksten en de zinvolle opdrachten 
zal het voor groep 7 niet te makkelijk zijn. Vervolgens schakel je halverwege het jaar om naar thema’s van 
groep 7/8, waarin de teksten net wat meer ‘lagen’ kunnen bevatten en er naast begrijpend lezen ook 
verdiepend lezen aan bod komt. Dat kan voor sommige groep 6-leerlingen best pittig zijn, terwijl een deel van 
de groep 6-leerlingen prima mee zal kunnen. Voor de leerlingen die het pittig vinden, zet je dan pre-teaching 
en re-teaching in. Zij kunnen bijvoorbeeld de teksten bij Wereldlezen vooraf al lezen, zodat ze in de les 
makkelijker mee kunnen.  
 
Leerpakketten combinatiegroep 6/7 - schooljaar 2022/2023 
In schooljaar 2022-2023 kun je zowel met pakket 6/7 – jaar 1 starten als met 6/7 – jaar 2, maar de thema’s 
kunnen nog niet in de aangegeven volgorde gedaan worden. 
 

Pakket 6/7 – jaar 1 Pakket 6/7 – jaar 2 
Iedereen is anders - 5/6B (aug 2022) – periode 1 
Online wereld – 5/6B (dec 2022) – periode 3 
Grote dromen – 5/6B (april 2023) – periode 5 
Ik hou van jou – 7/8B (aug 2022) – periode 2 
Oorlogsgeheimen – 7/8B (aug 2022) – periode 4 
 

Beestachtig mooi – 5/6B (aug 2022) – periode 1 
Minder is meer – 5/6B (feb 2023) – periode 4 
Familiedrama’s – 7/8B (aug 2022) – periode 2 
Van de straat – 7/8B (dec 2022) – periode 3 
Terug naar de toekomst – 7/8B (april 2023) – periode 5 

 
 
Leerpakketten combinatiegroep 6/7 - schooljaar 2023/2024 
In schooljaar 2022-2023 kan zowel met pakket 6/7 – jaar 1 als 6/7 – jaar 2 gestart worden. De thema’s kun je in 
de geadviseerde volgorde doen. 
• Jaar 1: eerst 3 thema’s van 5/6B en dan 2 thema’s van 7/8B 
• Jaar 2: eerst 2 thema’s van 5/6B en dan 3 thema’s van 7/8B 
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Pakket 6/7b – jaar 1 Pakket 6/7b – jaar 2 
Iedereen is anders - 5/6B 
Online wereld – 5/6B  
Grote dromen – 5/6B  
Ik hou van jou – 7/8B 
Oorlogsgeheimen – 7/8B  

Beestachtig mooi – 5/6B 
Minder is meer – 5/6B  
Familiedrama’s – 7/8B  
Van de straat – 7/8B  
Terug naar de toekomst – 7/8B 

 
Lesgeven per jaargroep 
Het is ook een optie groep 6 en groep 7 apart les te geven. Doe dan pakket 5/6B voor de groep 6-leerlingen en 
pakket 7/8B voor de groep 7-leerlingen. Voordeel van deze combinatie is dat de thema’s raakvlakken hebben, 
waardoor je in dezelfde periode wel binnen een vergelijkbare thematiek werkt. Dit betekent in de praktijk dat 
je iedere week twee lessen Wereldlezen geeft in plaats van één les en dat je per groep een aantal andere 
activiteiten hebt bij het Leesclubboek in de eerste twee weken. Na het Leesclubboek kiezen de kinderen hun 
eigen boek, dus hierin is alle differentiatie mogelijk. 
Bij het Voorleesboek kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om het ene jaar het boek van groep 5/6 aan de hele 
klas voor te lezen en het andere jaar het boek van groep 7/8. 
 
Combinatiegroep 6/7/8 
 
Wanneer je deze groep bij elkaar wilt houden, dan gebruik je in deze jaren een mix van thema’s uit de 
pakketten van 5/6 en 7/8, waarbij je aan het begin van het jaar start met de thema’s van 5/6.  
 
Deze pakketten zijn als volgt samengesteld: 
• Groep 6/7/8, jaar 1 = Thema 2 en 4 van groep 5/6B + Thema 1, 3 en 5 van gr 7/8B 
• Groep 6/7/8, jaar 2 = Thema 3 en 5 van groep 5/6B + Thema 2 en 4 van groep 7/8B + Thema 5 van groep 

7/8A 
• Groep 6/7/8, jaar 3 = Thema 1 van groep 5/6B + Thema 1 t/m 4 van gr 7/8A 
 
Door deze verdeling, met aan het begin van het jaar één of twee thema’s van groep 5/6, zit er voor de kinderen 
uit groep 6 een prettige opbouw in. De focus ligt op begrijpend lezen, met onderhoud van vlot en vloeiend 
lezen – ook nog zinvol voor de kinderen van groep 7 en 8. En door de gekozen onderwerpen, de rijke teksten 
en de zinvolle opdrachten zal het door groep 7 en 8 niet snel als te makkelijk ervaren worden. Eventueel kun je 
er nog voor kiezen om de leerlingen van groep 8 meer uit te dagen tijdens het zelf lezen in het half uur per dag 
en/of ze nog extra teksten geven of zelf te laten zoeken naar aanleiding van de lessen Wereldlezen. 
 
Vervolgens schakel je halverwege het jaar om naar thema’s van groep 7/8, waarin de teksten net wat meer 
‘lagen’ kunnen bevatten en er naast begrijpend lezen ook verdiepend lezen aan bod komt. Dat kan voor 
sommige groep 6-leerlingen best pittig zijn, terwijl een deel van de groep 6-leerlingen ook prima mee zal 
kunnen. Voor de leerlingen die het pittig vinden (of ze nu in groep 6, 7 of 8 zitten), zet je dan pre-teaching en 
re-teaching in; zij kunnen bv de teksten bij Wereldlezen vooraf al lezen, zodat ze in de les makkelijker mee 
kunnen. Ook kun je overwegen een leerling van een wat lager leesniveau naast een leerling met een wat hoger 
niveau te zetten, zodat ze elkaar kunnen helpen. Het leesclubboek kunnen ze op hun eigen tempo lezen, dus 
ook dit zou geen grote problemen hoeven op te leveren. 
 
Leerpakketten combinatiegroep 6/7/8 - schooljaar 2022/2023 
Je kunt starten met pakket 6/7/8 in 2022-2023, alleen kunnen de thema’s nog niet in de aangegeven volgorde 
gedaan worden i.v.m. gefaseerde verschijning. 
 

Pakket 6/7/8 – leerjaar 1 
Beestachtig mooi – 5/6B (aug 2022) – periode 1 
Minder is meer – 5/6B (feb 2023) – periode 4 
Familiedrama’s – 7/8B (aug 2022) – periode 2 
Van de straat – 7/8B (dec 2022) – periode 3 
Terug naar de toekomst – 7/8B (april 2023) – periode 5 

 
 
Leerpakketten combinatiegroep 6/7/8 - schooljaar 2023/2024 
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Je kunt werken met deze 3 variaties voor de combinatiegroep 6/7/8 verkrijgbaar in 2023-2024 en de thema’s 
kunnen dan in de aangegeven volgorde gedaan worden. 
 

Pakket 6/7/8 – jaar 1 Pakket 6/7/8 – jaar 2 Pakket 6/7/8 – jaar 3 
Beestachtig mooi – 5/6B  
Minder is meer – 5/6B 
Familiedrama’s – 7/8B 
Van de straat – 7/8B 
Terug naar de toekomst – 7/8B 

Online wereld – 5/6B 
Grote dromen – 5/6B  
Ik hou van jou – 7/8B  
Oorlogsgeheimen – 7/8B   
Wilde avonturen – 7/8A 

Iedereen is anders - 5/6B  
Altijd beroemd – 7/8A 
Ongelofelijke schandalen – 7/8A 
Op de vlucht – 7/8A 
Spanning in de keuken – 7/8A 

 
 
BIJLAGE 1 – aanvulling bij werken met pakket 7/8A 
 
In schooljaar 2022-2023 zijn er van pakket 7/8A twee thema’s gereed. 

- Thema 1: Altijd beroemd 
- Thema 2: Ongelofelijke schandalen  

 
We adviseren daarom alle scholen die in 2022-2023 starten met Blink Lezen, om met pakket B te starten. Dan heb je voor 
groep 7/8 een compleet lesaanbod. Wil je toch met pakket A starten, bijvoorbeeld om het aan te laten sluiten bij Blink 
Wereld – geïntegreerd? Dan heb je verschillende opties. 
 

- Je kunt deze twee thema’s aanvullen met de leesmethode die nu op school in gebruik is.  
- Je kunt pakket 5/6A als aanvulling te gebruiken en deze vijf thema’s verdelen over groep 7 en 8: 3 thema’s naar 

groep 7 en 2 thema’s naar groep 8. In groep 8 doe je dan een thema minder: in de periode na de eindtoets doe je 
met deze klas iets anders. 

 
Groep 7  Groep 8  
Altijd beroemd – 7/8A 
Ongelofelijke schandalen – 7/8A 
Hollands Glorie – 5/6A 
Stadse fratsen – 5/6A 
Wereldse smaken – 5/6A  

Altijd beroemd – 7/8A  
Ongelofelijke schandalen – 7/8A  
Rampzalige gebeurtenissen – 5/6A  
Te gekke uitvindingen – 5/6A 

 
 


