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remediëren op het niveau van de
volledige lagere school
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Leesmoeilijkheden / leesproces / lezen in de lagere school
voor therapeuten, zorgleerkrachten en taakleerkrachten (klasleerkrachten zullen veel,
maar niet alle tips kunnen gebruiken)

Tijdens deze studiedag ligt de focus op het lezen. We gaan eerst in op de manier waarop
we de moeilijkheden in kaart kunnen brengen en vooral hoe we deze resultaten kunnen
interpreteren. Wat zijn alarmerende signalen? Wat moeten we goed opvolgen? Wat kan
nog getolereerd worden? Na dit eerste deel gaan we uitgebreid in op de ontwikkeling van
het leesproces. Op aanvankelijk niveau hangt dit nog nauw samen met de ontwikkeling
van de spellingsvaardigheid. We bekijken dit systeem met het accent op de aspecten die
het lezen beïnvloeden en we verkennen in detail hoe we moeilijkheden praktisch en
speels kunnen aanpakken.
Daarna volgen we de evolutie van het lezen gedurende de lagere school. In de eerste
jaren ligt het zwaartepunt van de begeleiding op het versterken van de technische
leesvaardigheden in combinatie met het stimuleren van de ontwikkeling van het
begrijpend lezen. Naarmate de kinderen ouder worden en de moeilijkheden hardnekkig
blijken, zetten we als begeleiders in op het faciliteren van het lezen en het zoeken naar
ondersteunende maatregelen, zodat de leesproblematiek of de dyslexie het kind zo min
mogelijk hindert in zijn ontwikkeling.
Meer info op onze website
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Al meer dan 25 jaar legt Hilde zich toe op het begeleiden van
kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Ze is auteur van
verschillende praktijkboeken. In haar werk zoekt ze altijd naar
strategieën, ondersteuningen en werkvormen die de kinderen
inzicht bijbrengen en hen motiveren om dit inzicht in te
oefenen.
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Inschrijven via www.sig-net.be > vormingen

