
 
 

 

Beste ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 7 en 8, 

Gunt u uw zoon/ dochter een flitsende start op het voortgezet onderwijs? Ook al lijkt het nog heel 
ver weg, voordat u het weet is het zo ver!  
Om alle leerlingen een kans te geven om alvast te wennen aan het voorgezet onderwijs kunnen zij 
zich inschrijven voor de leesclub van het Ir. Lely Lyceum. Leerlingen van alle niveaus zijn welkom! 
Maar u als ouder bent voorafgaand aan de activiteit ook welkom om een kijkje te nemen bij de 
leesclub.  
Tijdens de bijeenkomsten van de leesclub komen leerlingen bij elkaar om onder begeleiding van 
docenten activiteiten te doen die te maken hebben met taal. Zo worden er o.a. verhalen gelezen, 
met elkaar gediscussieerd en verteld over de gelezen verhalen. Ook wordt de leerlingen geleerd een 
eigen mening te vormen en op te komen voor hun eigen standpunt door verhalen vanuit 
verschillende invalshoeken te bekijken. De boeken en verhalen worden op verschillende wijzen 
verwerkt en de leerlingen hebben zeker ook een eigen inbreng.  
Waarom aanmelden bij de leesclub? Wie veel leest, wordt steeds vaardiger en gaat het ook steeds 
leuker vinden. Wanneer je in je vrije tijd leest, versterk je ook de leesvaardigheid die nodig is bij veel 
vakken op het voortgezet onderwijs. Daarnaast vergroot lezen de woordenschat, de taalvaardigheid, 
maar ook de algemene ontwikkeling en kennis over de wereld.  
Natuurlijk gaat het in de leesclub ook om de gezelligheid en leesplezier! 
Alle voordelen nog even op een rij. 

De leesclub is:  

 Gratis en geheel vrijwillig  

 Voor alle leerlingen van groep 7 en 8 

 Wekelijks op vrijdagmiddag  

 4 aaneengesloten lessen per deelname 

 Start: 24 januari 2020 t/m 28 februari 2020  

 Van 15.30 tot 16.30 uur 

 Locatie: Ir. Lely Lyceum, Ravenswaaipad 3 

 aanmelden kan via de mail: c.chinakwie@lelylyceum.nl. Vermeld duidelijk de naam van de 
leerling, klas en basisschool. 

 U ontvangt dan een bevestiging van deelname via de mail. 
 

 Let op! Het aantal plaatsen is beperkt dus geef uw zoon/ dochter zo snel mogelijk op, doch 
vóór 10 januari 2020. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

De Lely Leesclub 


