
Inspiratiemiddag en online training

DYSLEXIE ONDER DE KNIE 
 
Woensdag 14 november 14:00 - 16:30 uur, voor ouder 
en kind. Toegang gratis, graag aanmelden vooraf. 

Heiloo

BEDANKT
voor je bezoek. 
Veel succes met de online training en... 
denk aan je goodiebag! 

PROGRAMMA 
INSPIRATIE-
MIDDAG
13:45 uur: inloop
14:00 uur:  opening

Presentaties zaal 1: 
14:15 - 14:45 uur:  RID
14:50 - 15:20 uur: Anders leren
15:25 - 15:55 uur: OBD
16:00 - 16:30 uur: Passend Lezen

Presentaties zaal 2: 
14:30 - 15:45 uur: Ik-fabriek
16:00 - 16:30 uur: Beelddenken

Activiteiten kinderen: 
- Snuffellezen met hond Mylo
- Theaterlezen
- Dromenvangers knutselen 

Tips en trucs: 
- Leeshoekje van Corine Hemmer 
- Makkelijk Lezen Plein van de Bibliotheek

Informatiemarkt: 
Met informatiestands van deskundigen en 
organisaties op het gebied van dyslexie en 
beelddenken. 

ONLINE 
TRAINING
Volg vanaf 14 november samen met je 
kind de gratis online training. Bouw aan 
zelfvertrouwen met leuke oefeningen en 
handige tips. 

Onderwerpen: 
- Zelfvertrouwen
- Leesplezier en motivatie
- Andere talenten
- Beelddenken
- Apps, games en spellen

Doe mee! Aanmelden via www.
bibliotheekheiloo.nl/dyslexie

Met dank aan Theek5 voor het idee, 
draaiboek en de online training. 



INSPIRATIEMIDDAG DYSLEXIE
Heeft jouw kind moeite met lezen en schrijven? 
Tegenwoordig zijn er heel veel handvatten en hulpmiddelen. Niet alleen 
voor kinderen, ook voor ouders! Hoe help je jouw kind een stapje verder? 

Op woensdagmiddag 14 november organiseert Bibliotheek Heiloo samen 
met Remedial Teacher Corine Hemmer een inspirerende en gezellige 
bijeenkomst voor ouders én kinderen. Wissel ervaringen uit en doe 
nieuwe inzichten op. Voor kinderen maken we de middag extra speciaal 
met leuke activiteiten. 

Je gaat naar huis met een leuke goodiebag,  tips & trucs om thuis 
uit te proberen en toegang tot de e-learning over dyslexie en andere 
leesproblemen. 

14:15 - 16:30 uur: theaterlezen
Theaterlezen, ook wel toneellezen 
genoemd, is een leuke manier om samen 
te lezen. Het lijkt erg op een toneelstuk, 
maar je hoeft je rol niet uit je hoofd te 
leren. Kom je het ook proberen? Onder 
leiding van Carien van Opstal.   

14:15 - 16:30 uur: dromenvangers
Maak je eigen dromenvanger aan de 
knutseltafel, onder leiding van Antoinette 
Bontje, bekend van de Hobbyfarm. 

14:15 - 14:45 uur: RID (dyslexie en 
dyscalculie) 
Het RID Heiloo is gevestigd in de 
Willibrordschool. Sanne Voogt en Rowan 
van Hooff laten zien hoe het RID te werk 
gaat. Hoe verloopt een behandeling 
inhoudelijk, welke oefeningen doen zij 
met kinderen? 

13:45 uur: inloop 

14:00 uur: welkom
Met welkom door directeur Jeanette 
Braam en opening door Marieke Ooijevaar. 

14:15 uur: start informatiemarkt 
Deelnemers: 
- Skills2Move (Bewegend leren)
- OBD (Onderwijs Begeleidings Dienst)
- RID (dyslexie en dyscalculie)
- Makkelijk Lezen Plein van de Bibliotheek
- Leeshoekje van Corine Hemmer, RT
- Passend Lezen (bibliotheekservice)
- Anita Boots - Tis Oké (beelddenken)
- Judith de Haan (Davis Counselor) 

14:15 - 16:30 uur: snuffellezen
Mylo, de liefste biebhond die je maar kunt 
vinden, wordt heel graag voorgelezen. Wie 
verwent Mylo met een mooi verhaal? Hij 
kan wel tegen een leesfoutje. 

14:30 - 15:45 uur: De Ik-fabriek
In deze actieve en speelse workshop, 
op basis van het boek de Ik-fabriek, laat 
Carla van Wensen je ervaren hoe de 
bewegingsontwikkeling plaatsvindt en 
hoe deze gerelateerd is aan bepaalde 
hersengebieden. Ook kom je erachter 
hoe je gedrag of ontwikkeling kunt 
beïnvloeden door het kind nieuwe of 
andere bewegingspatronen aan te leren.  
Je krijgt twee oefeningen, waarmee jij en 
je kind direct aan de slag kunnen gaan.
 
14:50 - 15:20 uur: Anders leren
Judith de Haan is Davis Counselor, 
specialist op het gebied van beelddenken. 
Zij heeft haar eigen praktijk, Anders leren, 
in Heiloo,  voor energieke, creatieve, 
fantasierijke, leergierige kinderen die op 
school ‘niet uit de verf’ komen.
 
15:25 - 15:55 uur: OBD (onderwijs 
begeleidingsdienst)
Lisette Vermeulen van de OBD vertelt over 
dyslexie. Wat merk je als ouders thuis, en 
waar moet je naartoe als je denkt dat je 
kind achterloopt? Welke stappen worden 
doorlopen? Ook krijg je meer informatie 
over de behandeling en ICT-hulpmiddelen. 

16:00 - 16:30 uur: Passend lezen
Janneke Bakker laat allerlei verrassende 
mogelijkheden zien die de bibliotheek 
biedt, zoals karaokelezen en superboek. 
 
16:00 - 16:30 uur: Tis-oké
Een groot deel van de mensen denkt niet 
in woorden en zinnen, maar in beelden 
en gebeurtenissen. Anita Boots vertelt tot 
welke problemen dit kan leiden - thuis en 
op school - en welke oplossingen zij ziet. 

Kom ook! 
Deelname is gratis. 
Graag vooraf even aanmelden via 
www.bibliotheekheiloo.nl.




