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Als je werkt in het onderwijs, kom je vaak leerlingen en studenten tegen die behoefte
hebben aan extra ondersteuning. Hoe ga je hiermee om? En hoe zorg je ervoor dat zij
zich zo goed en volledig mogelijk kunnen ontplooien? De AED biedt hiervoor workshops,
trainingen en diensten. Voor zowel jou als de leerlingen en studenten. Met specialistische,
toegepaste ondersteuning krijgen zij zo de kans zich optimaal te ontwikkelen.
Deze workshop geeft je beter inzicht in wat de gevolgen van problemen met auditieve verwerkingsmogelijkheden zijn voor het leren lezen. Dit geldt in elk geval voor slechthorende kinderen en kinderen die
auditieve verwerkingsproblemen hebben.

Doel
Slechthorende leerlingen en leerlingen met
auditieve verwerkingsproblemen kunnen
moeite hebben met klanken onderscheiden,
een zwak auditief geheugen hebben, of het
kan lastig zijn om auditief te focussen.
Tijdens de workshop leer je waar deze kinderen tegenaan lopen bij de auditieve ontwikkeling en wat de gevolgen zijn voor het leren
lezen. Maar vooral leer je diverse problemen
in het aanvankelijk leesproces op te lossen,
voor de leerlingen van groep 2 en 3.

Inhoud
De workshop biedt informatie over slechthorendheid en wat de meest voorkomende
problemen zijn bij deze en andere auditief

zwakke kinderen bij het leren lezen. Je krijgt
tips en materialen waarmee je direct aan de
slag kunt. Ook leer je hoe bepaalde onderdelen uit de leesmethode anders aangeboden
kunnen worden, om problemen in de leesontwikkeling te voorkomen.
De workshop is voor leerkrachten van groep
2 en 3, IB-ers en RT-ers. Kosten: € 60,-.

Opbrengst
Je krijgt beter inzicht in de aanpassingen die
je kan doen tijdens de leesontwikkeling van
auditief zwakke kinderen. Je begrijpt waar
leesproblemen door ontstaan en je hebt
mogelijkheden om hierop adequaat te
reageren.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de workshop en de mogelijkheden? Neem dan contact op met Annet van der Plas
via info@aed-leiden.nl of (071) 572 78 59. Ben je op zoek naar andere oplossingen om leerlingen verder op
weg te helpen? Wij bespreken graag hoe we je op maat kunnen ondersteunen.
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