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Basisworkshop Leespraat
een doorgaande lijn naar lezen en praten
De basisworkshop Leespraat is bedoeld voor ouders, leerkrachten, logopedisten en begeleiders
van kinderen met Downsyndroom en andere kinderen met spraak-taalproblemen of
ontwikkelingsachterstand. Tijdens de workshop wordt een overzicht van de methode gegeven
en worden de praktische stappen gedemonstreerd. Er worden videofragmenten getoond en
materialen bekeken.
Leespraat is primair een communicatieprogramma, waarbij praten en lezen zich gelijk op
ontwikkelen. Het lezen ondersteunt en ontwikkelt het praten. Met een nadruk op de keuze van
leeswoorden die uit de belangstellingswereld van het kind komen en functioneel zijn in de
communicatie, kan vanaf het begin aan de uitspraak en het praten in zinnen gewerkt worden.
Kenmerkend voor Leespraat is de doorgaande lijn vanaf de peuterleeftijd door alle schooljaren
heen. Leespraat betekent begrijpend en betekenisvol lezen vanaf het eerste leeswoord. Het
visueel-analytische leesprogramma – het direct herkennen en onderscheiden van woorden,
letters en woorddelen – vormt de basis voor het ontwikkelen van het denken, communiceren,
en natuurlijk ook van het zelfstandig leren lezen. Leespraat biedt hierdoor een veilige weg naar
lezen en praten voor kinderen die auditief zwak zijn en visueel sterk. Dit geldt voor veel
kinderen met Downsyndroom, maar kan ook voorkomen bij andere kinderen met spraaktaalproblemen of ontwikkelingsachterstand.
De workshop wordt gegeven i.s.m. Logopediepraktijk Vrijenburg op woensdag 22 januari 2020,
van 13.00 uur tot 18.15 uur op de locatie van Logopediepraktijk Vrijenburg (Gebouw CBS de
Vrijenburg). Adres: Vrijenburglaan 61, 2994 CD Barendrecht. Inloop vanaf 12.30 uur. Ingang via
de achterzijde (straat Hertenburg).
De workshop kost € 90,00 (incl. BTW) p.p., de map Leespraat € 25,00 (incl. BTW) per map, dus
in totaal € 115,00 (tenzij u aangeeft de map niet nodig te hebben). De prijs is inclusief koffie en
thee. Graag zelf zo nodig een lunchpakketje meenemen. Tijdens de workshop is het mogelijk
wat bijpassende materialen aan te schaffen, graag in contant of ter plaatse via een
betaalverzoek.
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Ca. 4 weken voor aanvang ontvangt u een factuur per mail. Bij annulering tot 14 dagen voor de
workshop wordt 50 % van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Het resterende bedrag
wordt teruggestort. Bij annulering 14 dagen of minder van te voren en bij niet verschijnen op
de workshopdag wordt geen restitutie verleend. Het bedrag voor de betaalde methode(s)
wordt vanzelfsprekend altijd teruggestort. Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW.
Leespraat is ontwikkeld door Hedianne Bosch van Stichting Scope (zie www.stichtingscope.nl).
Heidi van Ginkel is Leespraat & Rekenlijn Docent, opgeleid bij de stichting en zal de workshop
verzorgen.
Aanmelden? Graag per mail bij Heidi van Ginkel: vanginkelheidi@gmail.com
Volg Leespraat op Facebook en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!
http://www.facebook.com/leespraat
Ook leren rekenen? Volg de Rekenlijn: http://stichtingscope.nl/de-rekenlijn/

