Makkelijk Lezen Dag 2020
Ben jij erbij?
Door Mieke Urff, voorzitter registratiecommissie LBRT

AANBIEDING: Speciaal tarief voor lezers van de LBRT Nieuwsbrief:
De LBRT is partner van de Makkelijk Lezen Dag. Daarom bieden we onze leden en lezers van de
nieuwsbrief een extra korting bij deelname. Zij betalen € 175,- i.p.v. € 225,- (incl.btw). Bovendien
ontvangen zij gratis het Makkelijk Lezen Werkboek. Kijk voor het programma van de dag op:
https://makkelijklezendag.nl/makkelijk-lezen-dag/programma/. Het inschrijfformulier kun je
downloaden via https://makkelijklezendag.nl/. Vul hier de kortingscode LBRT/MLD2020 in om
deze speciale korting te activeren.
Accreditatie LBRT:
Voor geregistreerde RT’ers bij het LBRT kunnen we zes accreditatiepunten toekennen.
__________________________________________________________________________________
De Makkelijk Lezen Dag
De Makkelijk Lezen Dag gaat over kinderen voor wie lezen lastig is: we bieden praktische en
verdiepende informatie over (ICT)ondersteuning bij het lezen en over aanpakken in de klas, voor
groepjes leerlingen en voor individuele leerlingen. Je ontmoet enthousiaste vakmensen en raakt
geïnspireerd om vrij lezen deel uit te laten maken van jouw begeleiding.
Waarom is informatie en scholing over ‘vrij lezen’ belangrijk voor remedial teachers? Het beheersen
van technisch lezen is geen onderwijsdoel op zich. Een kind dat goed is in technisch lezen is nog geen
lezer! Technisch lezen is één van de bouwstenen van lezen. Dit is goed zichtbaar in het leesmodel van
Reid Lyon uit 2005:

Vrij lezen is begrijpend lezen in optima forma. Voor een goed niveau van vrij lezen zijn verschillende
factoren van invloed: taal, vlotheid, metacognitie en kennis. Het mooie van vrij lezen is dat al deze
aspecten door het lezen van fictie- en non-fictieboeken ook weer geoefend en versterkt worden.
Door het lezen van een verhaal kunnen kinderen kennis vergaren over andere landen, over
geschiedenis of over hoe andere mensen leven. Ze vergroten daardoor ook hun empathisch
vermogen. En… ze oefenen spelenderwijs de wat taaiere vaardigheden: meer lezen heeft een
bewezen effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Met een
kwartier lezen per dag breiden kinderen hun woordenschat uit met 1.000 nieuwe woorden per jaar.
Vrij lezen heeft dus een bijzonder positief effect op de taakontwikkeling van kinderen en jongeren
van alle leeftijden. Kinderen die begeleid worden door een RT’er hebben echter vaak een steuntje in
de rug nodig om tot lezen te komen en ook hun ouders hebben behoefte aan een goed advies over
leesbevordering voor hun kind. Het gaat om verschillende groepen kinderen:
1. Kinderen met een leer- of gedragsstoornis zoals dyslexie, ADHD of autisme.
2. Kinderen bij wie thuis weinig gelezen wordt.
3. Kinderen die Nederlands niet als thuistaal hebben.
Het dagelijkse vrij lezen is een waardevolle aanvulling op remedial teaching en geeft ouders de
mogelijkheid om actief deel te nemen in de ontwikkeling van het lees- en leerproces van hun kind.
Vergroot dus het effect van je behandeling en begeleiding: geef kinderen en ouders handvatten
zodat ze door middel van lezen en voorlezen aan hun kind belangrijke taalvaardigheden kunnen
oefenen. De Makkelijk Lezen Dag biedt de praktische en verdiepende informatie. Schrijf je dus snel
in en activeer de LBRT korting. De kortingscode is LBRT/MLD2020.

