DOCUDIENST SIG
Titels over het thema ‘Leesproblemen’

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen uit onze docudienst.

Elk kind een lezer: Preventie van leesmoeilijkheden door effectief leesonderwijsVernooy Kees (Garant, 2012)
Er is internationaal veel leeskennis na 2000 opgeleverd die daadwerkelijk bijdraagt
tot beter lezen van elk kind en dan in het bijzonder voor de zogenaamde
risicolezer. Deze kennis moet zijn weg naar de klas vinden en dat doet dit op de
onderwijspraktijk gerichte boek. Naast effectief gebleken leesinzichten, wordt er
uitvoerig ingegaan op wat er nodig is om deze in scholen en klassen te realiseren.

Dyslexie 2.0 - Update van het Protocol Dyslexie - Diagnostiek en BehandelingVerhoeven Ludo, de Jong Peter en Wijnen Frank (Garant, 2014)
Voor het diagnosticeren en behandelen van dyslexie wordt een protocol
gevolgd dat in 2006 is ingesteld. Sinds die tijd zijn er veel nieuwe inzichten
opgedaan. Deze inzichten en ervaringen vanuit de praktijk tegen het licht
kan worden gehouden in het perspectief van optimalisering.

Basisbegrippen logopedie deel 2: communicatiestoornissen. Dyslexie,
dysorthografie, dysgrafie en dyscalculie.- John Van Borsel ( Acco, 2010)
Dit boek beschrijft hoe kinderen normaal leren lezen, schrijven en rekenen
en gaat in op de kenmerken, het onderzoek en de behandeling van vier types
stoornissen: dyslexie, dysorthografie, dysgrafie en dyscalculie.

Psycho-educatie bij dyslexie- Brocatus Nadja en Vermeersch Kathleen. (Garant, 2012)
Heel wat kinderen met dyslexie ontwikkelen ook psychische klachten.
Of ze die inderdaad ontwikkelen, heeft te maken met hoe zijzelf en
hun
omgeving
omgaan
met
de
problematiek.
Daarom
is
het
aangewezen om psycho-educatie in de behandeling op te nemen.

Dyslexie : Stoornis of intelligentie! Faalangst en prestatiedrang omzetten in
succes!- Verhoeven Sjan en Boersen Gertrudie (Garant, 2012)
Het boek geeft de lezer inzicht in wat dyslexie is, wat de oorzaken van
faalangst zijn en hoe deze twee fenomenen hand in hand gaan.

Deze en vele andere titels kan u gratis ontlenen in onze docudienst!
Interesse? De docudienst is elke weekdag open van 9 - 12u (liefst na afspraak)
Boeken kunnen ook opgestuurd worden.
Neem contact op met Sarah Persyn via docudienst@sig-net.be

