Workshop dyslexie
2de tot en met 4de lj

betere resultaten van de behandeling. Het kind moet
een stevige basis verwerven om gedurende zijn hele
leven adequaat met zijn leerstoornis of dyslexie om
te gaan.

Wanneer:

Inhoud :

Vrijdag 13/7/18, 20/7/18 en 27/7/18 van 13u15 tot
14u15

In deze eerste workshop van 3u gaan we op stap met
Seppe de Schildpad. Seppe heeft zelf ook dyslexie en
hij vertelt zijn verhaal met zijn ervaringen. Hierdoor
worden dyslexie en de bijhorende problemen
bespreekbaar.

Deel 1 : Praten rond dyslexie

Sessie 2 : Theorie rond dyslexie
5. Wat is dyslexie?
6. Hoe komt het dat je dyslexie hebt?
7. Erfelijkheid
Sessie 3 : Dyslexie : breder gezien
8. Bekende mensen met dyslexie
9. Lijnenspel

Daarom is het aangewezen om bij kinderen met
dyslexie psycho-educatie in de begeleiding op te
nemen. Met de juiste inzichten zal de dyslexie minder
belemmerend werken op andere domeinen. Het doel
van psycho-educatie is de motivatie, de inzet en de
actieve inzet van het kind te verhogen, wat leidt tot

of
Donderdag 2/8/18, 9/8/18 en 16/8/18 van 13u15 tot
14u15
Prijs:

Sessie 1 : Seppe voorstellen en leren kennen
1. Seppe de schildpad
2. Het verhaal van Seppe
3. Vraag van Seppe
4. Wie ben ik?

Heel wat kinderen met dyslexie ontwikkelen naast
lees- en spellingsmoeilijkheden ook psychische
klachten zoals een negatief zelfbeeld, faalangst,
depressiviteit problemen met leeftijdsgenoten… Of ze
die inderdaad ontwikkelen, heeft te maken met hoe
zijzelf en hun omgeving omgaan met de
problematiek.

De workshop kan gevolgd worden in juli 2018 of in
augustus 2018

Later zal een 2de workshop opgestart worden waarin
het kind zich gaat leren herkennen in de gedachten,
gevoelens en de problemen van Seppe en deze ook
bij zichzelf gaat lezen herkennen.
De workshop richt zich op kinderen uit het 2de, 3de en
4de leerjaar en zal gegeven worden in kleine groep.
Waar:
Groepspraktijk Het Klavertje
Boniverlei 170 - 2650 Edegem
www.groepspraktijkhetklavertje.be

€ 80 (3 workshops + werkmap/knutselgerief )
Praktisch:



Schrijfgerief en kleurtjes meebrengen
Wekelijkse thuisopdrachten om met mama
en papa uit te werken

Inschrijvingen:
Is pas definitief na:
- betaling van een voorschot van € 50
- invullen van de inschrijvingsfiche
Meer info/vragen:
Wendy Brams
Logopediste
Specialisatie leerstoornissen
Telefonisch op 0495/8748.14
e-mail: wendy.brams@telenet.be

