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Verdiepingsworkshop Leespraat:
Leespraat is een methode voor het leren lezen èn leren praten speciaal ontwikkeld voor
kinderen met Downsyndroom en andere kinderen die voor hun taal/spraakontwikkeling gebaat
zijn bij een werkwijze gebaseerd op kleine stapjes. De verdiepingsworkshop is bedoeld voor
mensen die de basisworkshop Leespraat al gevolgd hebben en al enige praktische ervaring met
Leespraat hebben opgedaan. Tijdens de workshop wordt uitgegaan van een actieve inbreng van
de deelnemers.
Thema’s die tijdens de verdiepingsworkshops aan de orde komen zijn:
1 De vijf aspecten van Leespraat
Leespraat biedt een doorgaande lijn naar lezen en praten. Het is belangrijk dat deze lijn niet
wordt losgelaten wanneer het kind in aanraking komt met de leesmethode op school. Lezen en
praten blijven ook tijdens de schooljaren hand in hand gaan. Aan de hand van de
‘Leespraatbloem’ wordt duidelijk gemaakt hoe aan alle aspecten van Leespraat tegelijk gewerkt
wordt, zodat er geen kloof ontstaat tussen technisch lezen, begrijpend lezen, praten, auditieve
training, en andere belangrijke ontwikkelingsgebieden.
2. De leesontwikkeling in Leespraat: de vijf fasen
Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan de kleine stapjes waarin van het globale naar
het analytische gewerkt wordt, en van het visuele naar het auditieve. Het verklanken van
letters wordt niet gezien als de basis van het lezen, maar als kleine aanvullende strategie.
Terwijl de auditieve vaardigheden vanuit de visuele ondersteuning geleidelijk aan ontwikkeld
worden, leert het kind ook via visuele strategieën zijn of haar leeswoordenschat uitbreiden. Het
herkennen van woorddelen medeklinkercombinaties, lettergrepen en klankgroepen) vormt
daarvan een belangrijk onderdeel. De vijf fasen van de leesontwikkeling in de methode
Leespraat worden toegelicht.
3. Communicatie en Leespraat
Tevens komt het ontwikkelen van de communicatie/spraak via Leespraat aan bod Voorbeelden
zijn:
•
•
•
•
•

Hoe verbeter je de uitspraak van korte en lange woorden?
Hoe leer je het kind in zinnen praten?
Hoe stimuleer je de innerlijke spraak en zelfsturing?
Hoe help je het kind meedoen aan een gesprek of te reageren op vragen?
Hoe kan een kind leren een langer verhaal te vertellen, liedjes verstaanbaar te zingen,
en aan diverse sociale activiteiten/ spelletjes mee te doen?
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De workshop wordt gegeven i.s.m. Logopediepraktijk Vrijenburg op woensdag 25 maart 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 € 95,00 p.p., inclusief cursusmateriaal, 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.
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. 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
verdiepingsworkshop 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/

Heidi van Ginkel
Haarweg 17a
NL-3959 AM Overberg
Mobiel: + 31 (0) 6 2007 4367
Bank IBAN: NL22INGB.067.68.00.149
Btw nr: NL169459652B01
Kvk nr: 30268564
vanginkelheidi@gmail.com

Aanvullende informatie:
Er zijn 2 besloten Facebookgroepen: ‘Leespraat Family’ en ‘Leespraat in het onderwijs’.
Bedoeling is daar een actieve inbreng en uitwisseling van alle leden onderling.
‘Leespraat Family-groep’ is voor ouders, die de workshop hebben gevolgd en zelf actief aan de
slag zijn gegaan met Leespraat.
‘Leespraat in het onderwijs’ is een groep waarvan iedereen lid kan worden die de
basisworkshop reeds gevolgd heeft en betrokken is bij het toepassen van Leespraat in het
onderwijs. Een groep dus voor leerkrachten en begeleiders uit het gewoon en speciaal
onderwijs, maar ook voor andere professionals en voor ouders die betrokken zijn bij het
onderwijs aan hun kind.
Aanmelden kan via de volgende links:
Leespraat Family: https://www.facebook.com/groups/1216552455083538/
Leespraat in het onderwijs: https://www.facebook.com/groups/1813001048979348/
Maar je kunt ook de naam van de groep in het zoekscherm op facebook intypen.

