Ben ik wel NORMAAL als ik niet graag lees?
Vorming door Ann Ceurvels

Vele kinderen botsen op leesproblemen. Als leerkracht

Ann Ceurvels neem je mee op een ontdekkingstocht in

of begeleider sta je daar soms machteloos tegenover.

het brein en de belevingswereld van (jonge) lezers.

Verschillende methodieken en/of leesmethodes

Vanuit haar praktijk Coacs (coacs.be) deelt Ann de

hebben daarin soms hun doel bewezen, maar soms

basiskennis rond ontwikkelingsproblematieken en

ook helemaal niet. Daarom is het nodig om terug naar

hoe deze het lees-/leestraject van een leerling kunnen

de basis te gaan en te kijken WAAR leesproblemen

beînvloeden of kunnen ondersteunen.

ontstaan.
En vooral WAT ze met een kind doen.

Naast haar ervaring als Kind-en Jeugdcoach en
Gezinsbegeleider, traint Ann ook zorgprofessionals rond
pyscho-educatie technieken en is ze de kracht achter

In deze vorming:

Brain Blocks België. (brainblocks.com)

• Leer je de SIGNALEN van diverse lees/
leesproblematieken kennen en er gepast op in spelen.
• Duik je via heldere methodieken mee in de
INFORMATIEVERWERKING van het brein en welke
invloed deze heeft op lezen/leren.

Ann’s grootste troef en meteen ook belangrijkste
doel is complexe ontwikkelingsmaterie op een
eenvoudige manier inzichtelijk maken om zo nieuwe
ontwikkelingsstappen mogelijk te maken voor zowel
kind als begeleider.

• Ontdek je hoe een ONTWIKKELINGSVISIE je kijk op
moeizame lezers helemaal omgooit en je tot nieuwe

Details:

INZICHTEN brengt.

• Duur: 1/2 Dagdeel

• Bestendigen we alles wat je al PRIMA doet aan

• Deelnemers: max. 30

leesbeleid en onderzoeken we hoe je je SKILLS

• Doelgroep: volwassenen, leerkrachten, directieteams,

als leerkracht nog effectiever kan inzetten bij

leesbeleidsmakers

LEESBEVORDERING.
• Krijg je via heldere STAPPEN concrete handvaten om
METEEN binnen je eigen domein/klasgroep aan de
slag te gaan rond BOEKEN EN VERHALEN.
• Leer je jezelf als lee(r)skracht/ begeleider en je kracht
als team beter kennen en gerichter inzetten.
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