PROGRAMMA MINICONFERENTIE ‘DYSLEXIE IN TRANSITIE’

Doelgroep
:IB-netwerk Kindante en andere belangstellenden
Datum
: 14 april 2016
Tijd
: 09.00 - 12.00 uur, uitloop (facultatief) tot 13.00 uur
Plaats
:SBO De Blinker, Eloystraat 1a, Geleen
Aanspreekpunt Organisatie: Cécile Rademacher (Kindante), tel. 046-4363366, voip3243
Initiatief van
: Projectgroep ‘Dyslexie in transitie’ o.l.v. dr. Ria Kleijnen

PROGRAMMA
Tijd

Activiteiten

09.00-09.05 uur

Welkom, opening, programmatoelichting door Marika de Bruijn

09.05-09.45 uur

Hoofdlezing: Prof. dr. Wied Ruijssenaars
Inspirerende lezing over het belang van dit soort innovatieve projecten
(preventiever, integraler, kwalitatiever en kostenbeheersender), onderlinge
professionele kruisbestuiving en samenwerking van onderwijs-zorggemeente. Kansen voor de toekomst!

09.45–10.30 uur

WORKSHOPRONDE 1(zie workshopprogramma)

10.30-11.00 uur

Pauze met kort bezoek infomarkt / Koffie en vlaai

11.00-11.45 uur

WORKSHOPRONDE 2(zie workshopprogramma)

11.45-12.00 uur

Uitwisseling en afronding

12.00-13.00 uur

Facultatief bezoek infomarkt / informeel vragen stellen

WORKSHOPS
NR.

Sprekers

Workshops

Marleen Korf (Lexima)

Bouw!
Bouw! is een interventieprogramma waarmee je leesproblemen
bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomt of terugdringt. Het
kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders,
grootouders, oudere leerlingen of vrijwilligers fungeren als tutor.
In het project ‘Dyslexie in transitie’ is Bouw! een aantal keren met
succes ingezet.

1.

Marco van de Ven
(RU)

Letterprins
Letterprins is een leesgame in app-vorm waarmee jonge lezers
spelenderwijs hun woordkennis en leesprestaties kunnen
verbeteren. In de leesgame is kennis verwerkt uit diverse
onderzoeken naar leren lezen, gedaan door taalkundigen van de
Radboud Universiteit Nijmegen. In het project ‘Dyslexie in
transitie’ is Letterprins aan een aantal kinderen op een iPad
aangeboden.
Goed lees- en spellingonderwijs
Welk gereedschap zet jij als leerkracht en/of IB’er in om het leesen spellingonderwijs en de kwaliteit van de vakmensen in de
praktijk te ontsleutelen, bij te schaven of te herontwerpen?

2.

Jacqueline Schols &
ErikMeulmeester

3.

Als je deze workshop hebt gevolgd, dan:
- Weet jij welke 3 factoren essentieel zijn voor het
verzorgen van kwalitatief goed lees- en spellingonderwijs
door de leraar en hoe je hiernaar in de praktijk kunt kijken;
- Kun je jouw leerkrachten op jouw school tools aanreiken,
waardoor zij de essentie van goed lees- en
spellingsonderwijs nóg beter vorm kunnen geven.
Christa Boom, Petra
Mom, Elles Tummers,
Marianne Beugels

Ria Kleijnen &
YvonneSlenter

Ondersteuningsniveau 2 & 3: onderwijs, zorg en ouders in
samenwerking
Als je deze workshop hebt gevolgd dan:
- Weet je meer over de concrete invulling van zorgniveau 2
en 3 op het gebied van lezen en spelling;
- Weet je hoe je een zo hoog mogelijk rendement kunt
halen uit een samenwerkingstraject tussen ouders,
onderwijs en zorg;
- Heb je zicht op hoe je de begeleiding/behandeling op
elkaar kunt afstemmen en omgaat met de rolperikelen;
- Heb je handreikingen om alle betrokkenen (leerkracht,
ouder, zorg) in beweging te krijgen.
Dyslexie in transitiein de praktijk
Hoe zijn de uitgangspunten en acties uit de hoofdlezing concreet
vormgegeven in een aantal innovatieve trajecten en wat vraagt dit
van IB’ers/specialisten?
Als je deze workshop hebt gevolgd, dan:
- Weet je wat preventief behandelen in het onderwijs en
preventief behandelen in de zorginhoudt en wat de
voordelen van deze aanpak zijn;
- Weet je of dit structurele arrangementen worden;
- Weet je wat er van een IB’er/specialist verwacht wordt als
je deze arrangementen wil implementeren in je school.

4.

5.

INFOMARKT

Markt

Verzorgers van
infomarkt

Bouw!

Marleen Korf
Lexima

Letterprins

Marco van de Ven
Radboud Universiteit
Nijmegen

Flow’s boekensteun
(2e hands boeken)

Marieke Baselmans
• dyslexievriendelijke
boeken
• leespromotie
• workshopaanbod

Kinderboekenwinkel Nathalie Cox,
De Boekenwurm
Tim Gladdines
Maastricht
• eerlijke mening over
boeken

