Dyslexie
Oefening thuis baart kunst
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Strip: Frans Le Roux
Vormgeving: John Croezen
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Wat is dyslexie?
...dat het lastig
is om van losse letters
een woord te
maken!

aha?

Dus ik moet nog
vaak lettertje voor
lettertje lezen...
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Bah!
één bladzijde!
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Wat leer je bij ons?
Je leert
automatiseren!

Zonder
nadenken zie
je opeens...

Dus zonder
dat je eerst al die
letters in elkaar
moet puzzelen.

ELOPF
OELPF
FOLEP
FLOEP!
...het
woord!

Waarom thuis oefenen?
Dat gaat
helemaal
vanzelf!

Als je loopt,
denk je ook niet
elke keer:
Hup!
naar voren
linkerbeen
Hup!
naar voren
rechterbeen
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Kijk!
Ik kan het
zelfs met m’n
ogen dicht!
Maar
daarvoor heb je
als peuter heel
lang geoefend.

Ja, met
vallen en
opstaan!
Maar dat
was je zeker
al vergeten,
hè?

En dat is
met dyslexie
ook zo.

Daarom moet
je elke dag een
half uurtje
oefenen!

En wij
krijgen daar
bij Molendrift
speciale
oefenkaartjes
voor!
èn leuke
computeroefeningen!

Samen
met je
vader of je
moeder
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Welke oefeningen zijn er?
• Flitswoorden lezen
en schrijven

Vlug! Je hebt
nog 1 seconde!

kro...
ko...

• Samen verhalen lezen
er...

• Praten over boeken

!

was...

eens...

• Bordspelletjes

!

• Leeskaartjes en spellingkaartjes
LEE

rt

S!

SPE

L!

sta

• Teksten met
fouten
Eksprez
vauten leesen!

• Dictees en
foutendictees
?
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• Moppen schrijven
Jan
springte
omhoog.

HA!
HAHA

Hoe oefen je het beste?
• Kies elke dag een
vast tijdstip

• Maak er een wedstrijdje van

!

Deze keer
las je het
10 seconden
sneller!

Het
is weer
tijd.

• Lees alleen héle
leuke boeken

I!
HIHIH
HA!
HAHA

• Schrijf boodschappenlijstjes
?

?

Koekjes?

1 krop sla

IJs?
Chocola?
Snoepjes?

• Schrijf met glitterpen, of
typ met iPhone of tablet

UW
WA

En...

OHHH!

...een pluim
en een beloning
helpen natuurlijk
altijd!
Vertel
dat maar
aan je
ouders!
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Dyslexie
Erg lastig
om van losse letters
een woord te
maken...

aha?

Uw kind heeft dyslexie en gaat
bij Molendrift starten met een
behandeltraject.
In dit behandeltraject wordt er
niet alleen een inzet van uw
kind gevraagd. Er zal ook een
beroep op u als ouder worden
gedaan om samen met uw kind
thuis te oefenen.

In deze folder leggen we
uit waarom dit oefenen niet
alleen belangrijk, maar ook
noodzakelijk is voor de lees- en
spellingontwikkeling van uw
kind. Daarnaast willen we u ook
enkele tips meegeven over hoe
u het oefenen met uw kind thuis
vorm kunt geven.

Ubbo Emmiussingel 110
9711 BK Groningen
(050) 318 51 42
bereikbaar op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur
email
info@molendrift.nl
web
www.molendrift.nl

nevenvestigingen
• Ketelstraat 22
9641 ME Veendam
• Hoofdstraat 176
9982 AK Uithuizermeeden
• Gemeenteplein 35
8442 MB Heerenveen
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