Nieuws van de mediacoach
de Bibliotheek Eindhoven

Februari 2019

Mini-congres Dyslexie – woensdag 13 maart 15.00
de Bibliotheek Eindhoven - Emmasingel

Ik ben Fons Steggink
jullie mediacoach.

Juist voor een kind met dyslexie is regelmatig lezen van belang om uit te
groeien te een goede lezer. Het spreekt voor zich dat dit niet eenvoudig is!




Anne Ligtenberg en Mats Horbach laten zien hoe dyslectici taal ervaren.
Ze vertellen over de problemen die dyslectici hebben door het moeilijk
kunnen automatiseren van taal.
Er is een presentatie over de online cursus ‘Dyslexie onder de knie: tips
& tools voor ouder en kind’.
Welke speciale materialen zijn er om lezen makkelijker te maken. Op de
‘materialenmarkt’ presenteren we een compleet overzicht voor kinderen,
ouders, intern begeleiders en leerkrachten.

Op dit mini-congres presenteren we praktische oplossingen voor alle
betrokkenen rondom het kind met leesproblemen; ouders, leerkrachten en
intern begeleiders. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen.
Kinderen zèlf zijn uiteraard ook van harte welkom; een kind heeft
erkenning van het leesprobleem nodig. Bovendien zijn er oplossingen!
Gezien de te verwachten drukte is aanmelden aanbevolen. Toegang gratis.
https://eindhoven.op-shop.nl/2161/mini-congres-dyslexie/13-03-2019
Tip: geef een (prenten)boek cadeau!
Vanaf 8 febr 2019: Kruistocht in Spijkerboek €2,50
Vanaf 5 april 2019: Kikker is kikker € 2,Voor een klein bedrag zijn deze boeken te koop in de
boekhandel, om cadeau te geven aan jezelf of een
ander.
Door de nadruk te leggen op ‘geven’ hoop de
stichting alle kinderen te bereiken; ook kinderen die
om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben.
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Heb jij een kind tussen 0 en 6 jaar?
Dan zijn deze voorleestips voor jou!
1. Kies het juiste boek
Sluit het aan bij de interesses van je kind? Is het niet te moeilijk? Past het bij de leeftijd van je
kind?
2. Voorspellen en voorkennis activeren
Bekijk samen met je kind de voorkant van het boek en bedenk waar het over kan gaan.
3. Lees het verhaal voor en stel vragen
Kinderen vinden het heerlijk om mee te praten en dat mag!
4. Leg kernwoorden uit
Leg de nieuwe, moeilijke woorden uit. Slim, je kind leert ervan!
5. Samenvatten en evalueren
Praat samen nog even na over het verhaal; wat vond je ervan?
Bonus tip: stil luisteren hoeft niet, samen plezier hebben is het belangrijkste!
Kijk ook deze vlog over ‘Interactief voorlezen’

https://www.youtube.com/watch?v=AkXuS8juHP4

Ouder dan 6 jaar: blijf voorlezen!
Voorlezen is de allerbeste leesbevordering!

Kinderen die worden voorgelezen, leren makkelijker zelf lezen.
Tot ziens in de schoolbibliotheek!

