Informatie
3-daagse VAKT-fun cursus

•
Spelend leren lezen en spellen met VAKT-fun
•
Expliciete Directe Instructie over de klank-letterkoppeling

Motto van de cursus:

Effectief leesonderwijs begint met de VAKT-fun KlankLetter-Koppeling.

Data

3 zaterdagen: 12 januari, 2 februari en 23 maart 2019
3 zaterdagen: 9 februari, 9 maart, 13 april 2019
Deze cursus is een voor Leerkrachten, logopedisten en andere
betrokkenen bij lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Cursus voor:
Begintijd
Eindtijd
Bedrijfsnaam
Plaats
Cursus-omschrijving

10.00 uur
17.00 uur
De Leesvlinder
De Lichtplaats te Zaandam
• In deze cursus leer je waarom het koppelen van letters en
klanken de kernvaardigheid is van leren lezen.
• Je ervaart en ontdekt waarom juist het koppelen van klanken
en letters de kern van de meeste lees- en spellingproblemen
is.
• Je leert de centrale rol van de auditieve ontwikkeling, de
bewuste vorming van de spraakklanken, de fonologische
vaardigheden en fonetische kennis bij het leren van de KlankLetter-Koppeling.
• Je leert hoe je over de klanken, de letters èn de koppelingen
daartussen Expliciete Directe Instructie (E.D.I) kunt geven.
• Je leert hoe je systeem aan kunt brengen in de letters en de
klanken.
• Je leert ook hoe je de lastigste klanken en letters,
bijvoorbeeld van de [uu]. [ui] en de [eu], de [s] en [z] of de [b]
en [d], op een logische en effectieve manier aan kunt leren.
• Je leert hoe je de geleerde koppelingen vanuit het
werkgeheugen in het lange termijn geheugen terecht kunt
laten komen.
• Kortom: Deze cursus leert je hoe je leesproblemen kunt
voorkomen en hoe je leerlingen met hardnekkige
leesproblemen effectieve hulp kunt geven.
De sleutelwoorden van deze cursus zijn: #Klank-Letter-Koppeling
#dyslexie #lees- en spellingproblemen #praktisch #logisch #plezier
#casuïstiek #kindgericht #E.D.I. #systematisch #zorgvuldig
#handelingsverlegenheid-in-het -leesonderwijs #hakken-enplakken
Tijdens de cursus, en in de oefenperiodes tussen de cursusdagen in,
breng je alle VAKT-fun oefeningen in praktijk. Je oefent het
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diagnosticeren, het aanleren en het automatiseren van de klankteken-koppeling. Deze vaardigheden en kennis kunnen direct
ingezet worden in je eigen praktijk of in je klas.
Kosten

€ 845 Inbegrepen zijn:
• 3 cursusdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur
• de basismap voor de klinkers
• de basismap voor de medeklinkers
• cursusmateriaal
• elke cursusdag koffie, thee en wat lekkers
• elke cursusdag een vegetarische lunch
• certificaat
• inschrijving in het kwaliteitsregister
• 1 uur (telefonische) coaching
• 10% korting op deelname aan de terugkomdag
• vrij parkeren
Info: Contactnaam
De Leesvlinder
Nanda Klop
Telefoonnummer 0644379167
Emailadres
info@deleesvlinder.nl
Website
www.deeesvlinder.nl
Docent
Nanda Klop,
Docent Klank-Letter-Koppeling & VAKT-fun therapeut
werkzaam bij opleidingscentrum De Leesvlinder te Zaandam
Nanda is al 32 jaar Logopedist en Leerkracht en werkte in het BAO, het
SBO, het VSO, een logopedische groepspraktijk, een multidisciplinaire
praktijk en in een zelfstandige praktijk. In alle verschillende settingen
behandelde zij voornamelijk leerlingen en volwassenen met lees- en/of
spellingproblemen. En in samenwerking met orthopedagoog Marjan
Klippel ontwikkelde ze voor deze doelgroep het VAKT-fun programma.
Coaching
Na de cursus mag je gebruik kosteloos gebruik maken van 1 uur
coaching.
Je mag dit uur in maximaal 4 gesprekken van maximaal 15 minuten
opdelen.
Accreditatie
De cursus is geregistreerd bij de ADAP en
geaccrediteerd voor 67 studiepunten.
Inschrijving
http://bit.ly/CursusVAKTfunInschrijving
Spraak en taal, logopedie, pedagogiek, psychologie, lezen -en spellen,
Categorieën
dyslexie, Klank-Letter-Koppeling, handelingsverlegenheid in het
leesonderwijs, auditieve vaardigheden, articulatie, fonologie,
fonetiek, Expliciete Directe Instructie
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