iK Haat
LeZen!

Info-avond voor ouders en leerkrachten van kinderen met

leesmoeilijkheden

Moeilijke lezers, kinderen met dyslexie… hoe krijg je ze toch aan het lezen? Hoe
maak je ze enthousiast voor boeken? Welke hulpmiddelen zijn er? Spits de oren
voor onze sprekers en je ontdekt de antwoorden in je bib.

Wat is moeilijk lezen? Wat is dyslexie?
door

prof. dr. Annemie Desoete, hoofddocent UGent en lector Arteveldehogeschool
Annemie Desoete staat stil bij dyslexie: wat zijn de criteria, hoe stelt men het vast,
wat betekent het om ermee op de schoolbanken te zitten en/of ermee door het leven
te gaan? Zij vertelt je ook hoe Daisy-boeken, aangepaste leerboeken- en voorleessoftware gebruikt kunnen worden als studiehulp, leestraining, opstap voor leesplezier…

Het ABC van Luisterpunt
door

Saskia Boets, communicatieverantwoordelijke Luisterpunt

Luisterpunt is de Vlaamse openbare bibliotheek voor kids (en volwassenen) met een
leesbeperking. Saskia Boets vertelt er je alles over: Wat is Daisy? Hoe werkt Luisterpunt voor kinderen en jongeren, scholen, bibliotheken, logopedisten... ? Hoe kunnen
we samenwerken, wat zijn de mogelijkheden?

Alles over ADIBoeken
door

Jan Rottier, gedetach. leerkracht bij Eureka Die-’s-lekti-kus voor het project ADIBib.

Eureka ADIBib is de aangepaste digitale bibliotheek voor leerlingen met een beperking
in de schriftelijke communicatie. Jan Rottier vertelt hoe de ADIBoeken werken, wie ze
mag bestellen, welke programma’s je erbij kan gebruiken.
Deze spreker komt enkel op donderdag 17 januari naar de bib van Destelbergen.
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‘Mag ik nog een boek?’

De Daisy-boeken kunnen het leesproces helpen versnellen. Immers, een
kind dat een hekel heeft aan lezen, kan van een verhaal genieten door
een boek te beluisteren. Het hoeft dan geen tijd en energie in het lezen te
steken. Zo wordt lezen wat eenvoudiger en buigt ‘Ik haat lezen’ om naar
‘Mag ik nog een boek?’.

aDiBib

‘Ik haat lezen’

‘Ik haat lezen’ is een veelgehoorde uitspraak bij kinderen met
dyslexie of andere leesmoeilijkheden. Maar als je niet vlot
genoeg kan lezen, wordt de wereld een stuk moeilijker.
Denk maar aan treinuren, vragen op toetsen en examens,
handleidingen, officiële documenten en meer.

De jeugdcollectie Daisy-boeken gaat van prentenboeken tot adolescentenliteratuur. In jouw bib kan je Daisy-boeken en een Daisy-speler gratis
uitlenen.
‘Ik haat lezen’ is een campagne van de Vlaamse Overheid,
je leest er meer over op www.ikhaatlezen.be

ProBeer
Ze!

Daarom willen Luisterpuntbibliotheek en Eureka ADIBib
kinderen en jongeren aanzetten om te lezen, vooral met
hun… oren. Beide organisaties bieden, gratis, twee soorten
luisterboeken aan: Daisy-boeken en ADIBib schoolboeken
voor op de computer.
vormgeving | www.impressantplus.eu

Reserveer voor de info-avond in jouw bib
Reserveren kan telefonisch of via e-mail.
Bel of mail je naam en het aantal personen door.
Bibliotheek
Melle
wo 16 januari om 20u
Kruisstraat 2a
9090 Melle
melle@bibliotheek.be

09 252 43 60

Bibliotheek
Destelbergen
do 17 januari om 20u
Dendermondestwg 420
9070 Destelbergen

Bibliotheek
Merelbeke
wo 23 januari om 20u
Dijsegem 1
9820 Merelbeke
bibliotheek@merelbeke.gov.be

09 210 34 10

Bibliotheek
Deinze
do 24 januari om 20u
Gentpoortstraat 1
9800 Deinze

info.bibliotheek@destelbergen.be bibliotheek@deinze.be

09 228 07 61

09 381 95 60

Bibliotheek
Lochristi
wo 30 januari om 20u
Koning-Boudewijnlaan 6
9080 Lochristi
bibliotheek@lochristi.be

09 356 60 73

