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Samenvatting
Dit actieonderzoek „Implementatie van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor
groep 1-2 in de methode Schatkist‟, beschrijft een onderzoek gericht op de praktijk.
De doelstelling is daarbij een passende manier van implementeren van het Protocol in
de methode Schatkist te vinden. Als ik over een passende manier van implementeren
schrijf, bedoel ik een passende manier voor mijn collega‟s en tevens passend bij het
jonge kind. Voor het bereiken van deze doelstelling heb ik de volgende deelvragen
geformuleerd:


Wat is implementatie?



Wat omvat het Protocol Leesproblemen en Dyslexie?



Hoe is de opbouw van de methode Schatkist?



Wat is een effectieve begeleiding om te komen tot een goede beginnende
geletterdheid op mijn school?



Welke bijdrage kan “de Klankkast” leveren aan deze implementatie?



Dyslexie en het jonge kind?

De theorie beschreven in dit onderzoek geeft aan dat we bij de taalontwikkeling van
het jonge kind een goede basis moeten leggen voor deze ontwikkeling, door ons te
richten op de jonge kindeigen manier van ontwikkelen, spelenderwijs en op basis van
waarneming met gebruikmaking en prikkeling van alle zintuigen. De waarneming die
als fundament dient voor het cognitieve functioneren van het kind.

Schatkist biedt activiteiten die tegemoetkomen aan de tussendoelen van beginnende
geletterdheid. Voor kinderen waar een vermoeden bestaat van dyslexie biedt de
methode duidelijke interventiemogelijkheden aan om het kind doelgericht te
begeleiden. Er wordt waar nodig ook verwezen naar het Protocol dat duidelijk
uiteenzet wat dyslexie inhoudt, hoe een leerkracht tijdig kan signaleren en op welke
manier de geletterdheid in de groep of individueel gestimuleerd kan worden. Uit de
literatuur is duidelijk gebleken dat het vroegtijdig signaleren van leesproblemen en
dyslexie belangrijk is, enerzijds om sociaal-emotionele problemen te voorkomen en
anderzijds om ervoor te zorgen dat een kind geen cognitieve achterstand oploopt.
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Vervolgens wordt onder de aandacht gebracht dat het fonologisch en fonemisch
bewustzijn van kleuters van grote invloed is op de latere leesprestaties. Voor het
oefenen van dit fonologisch en fonemisch bewustzijn kiezen we er in de praktijk voor
om hierbij de Klankkast in te zetten. De Klankkast (in dit geval Klankboom) kan
bijzonder goed worden ingezet op de jonge kindeigen manier van leren;
betekenisvolle en speelse stimulering van het klankbewustzijn en de auditieve
waarneming bij jonge kinderen. Het fonologisch en fonemisch bewustzijn zijn de beste
voorspellers voor het toekomstige lezen, waar bijzondere aandacht aan moet worden
geschonken.

Het sensomotorisch ontwikkelen van het jonge kind is van grote invloed op het
vermeerderen van de hersenverbindingen die in de jonge kindjaren gelegd worden.
Bij herhaald prikkelen van al deze zintuigen versterken deze en kunnen deze elkaar
ondersteuning bieden. Deze ondersteuning kan voor kinderen met leesproblemen en/
dyslexie als goede compensatie dienen.

Als de leerkracht bij het jonge kind tijdig problemen leert signaleren in de beginnende
geletterdheid, zorgt dat ervoor dat men tijdig en gericht hulp kan bieden. Door vroege
interventie te plegen na signalering voorkomt men sociaal-emotionele en/ of
cognitieve achterstanden.

Het proces wat ik in gang heb mogen zetten is nog niet voltooid omdat de
implementatie naar aard, omvang en het aantal betrokkenen meer tijd vergt. Wat mij
al wel tijdens dit proces heeft verheugd zijn de positieve reacties van de collega‟s die
meelopen in dit proces, waar latent absoluut het inzicht bestond dat er voor deze
achterstandsgroep wat ontwikkeld moest worden. Dat gebeurt nu binnen een aan hen
aangereikt behapbaar format, dat onderling goed bespreekbaar is.
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Inleiding

Wie is de schrijfster van dit onderzoeksverslag?
Ik ben Marja de Bont – van der Steen. Momenteel ben ik werkzaam in het regulier
basisonderwijs en draai samen met mijn duopartner Mariëlle groep 1-2 d op de
Daltonschool In Balans. Ongeveer 27 jaar geleden heb ik de KLOS (Kleuter Leidster
Opleiding School) te „s-Hertogenbosch afgerond. Ik heb daarna één jaar parttime een
groep 1-2 gedraaid. Naast dit werk heb ik een tweejarige opleiding tot applicatie en
hoofdakte gevolgd en afgerond. Vervolgens heb ik acht jaar fulltime een groep 1-2
gehad. Daarna ben ik tien jaar thuis geweest om voor onze drie zonen te zorgen.
Tijdens die tien jaar ben ik als vrijwilliger verbonden geweest aan de basisschool van
mijn kinderen. Na die tien jaar heb ik negen jaar als tutor gewerkt: het begeleiden van
kinderen met spraak- en/of taalproblemen/ achterstanden. De begeleiding vond plaats
zowel op een remediërende als preteachende manier met kinderen individueel of in
kleine groepjes. Dit werk deed ik tot en met afgelopen jaar met de desbetreffende
kinderen uit de groepen 1-2.

Na de geboorte van mijn jongste zoon, die nu veertien jaar is, ben ik een opleiding
gaan volgen tot contactpersoon bij de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk, waaruit
vrijwilligerswerk voortvloeide wat ook in verband staat met het nog jongere kind. Ik
geef voorlichtingsavonden aan aanstaande ouders over het geven van borstvoeding.
Daarnaast verzorg ik ook avonden voor voedende moeders in de functie van
contactpersoon. Ik zie hierbij veel overeenkomsten met mijn onderzoeksonderwerp.
Wat ik op deze avonden voorafgaand aan een bevalling doe is de ouders informeren
over het belang van borstvoeding op korte en lange termijn. Op de avonden na de
bevalling begeleid ik deze ouders die in het proces borstvoeding geven zitten samen
met gelijkgestemde moeders. Dit doe ik door naar deze ouders te luisteren en met
hen te communiceren en door hen te observeren en waar nodig te adviseren. Op
deze manier wil ik ook in mijn onderzoek te werk gaan samen met mijn collega‟s.
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Waar voer ik mijn onderzoek uit?

De school waar ik mijn onderzoek uitvoer is een grote reguliere school die gevestigd
is in Oss, een basisschool met 18 groepen met gemiddeld 26 leerlingen per groep.
Het onderwijs wordt gegeven volgens de Daltonwaarden, waarin zelfstandigheid,
vrijheid in gebondenheid en samenwerking, door inzet van structureel coöperatieve
werkvormen, hoog in het vaandel staan. De leerlingen leren van jongs af aan om te
gaan met deze waarden en worden daarin begeleid door de leerkracht. Momenteel
zijn er vier groepen 1-2 en één instroomgroep. Samen met de leerkrachten van deze
groepen 1-2, de IB-er van de groepen 1 tot en met 3, de bouwcoördinator van de
groepen 1-2 en de directie (de twee laatst genoemden maken deel uit van het
Managementteam van deze school), ga ik mijn onderzoek tot uitvoering brengen. Op
deze school zijn we druk aan het werk om de taalontwikkeling beter vorm te geven.
Daarbij hoort als van zelfsprekend ook het Protocol Leesproblemen en Dyslexie van
het Expertisecentrum Nederland (Wentink & Verhoeven, 2010); ik kom op dit Protocol
in hoofdstuk 1 uitvoerig terug.
Met wie voer ik mijn onderzoek uit?
Ik voer mijn onderzoek uit met acht collega‟s (inclusief mijzelf) die samen vijf
kleutergroepen begeleiden. Drie collega‟s: waarvan er één parttime en twee fulltime
werken, zijn afgestudeerd aan de hedendaagse PABO (Pedagogische Academie
Basis Onderwijs). Drie parttime werkende collega‟s, zijn afgestudeerd aan de KLOS.
Twee parttime werkende zij-instromers hebben een verkorte PABO achter de rug, dus
het theoretische en praktisch fundament van mijn collega‟s is zeer divers.

Met wie werken deze collega’s?

Deze groep werkt met jonge kinderen in de leeftijd van vier tot en met zes jaar van het
regulier basisonderwijs. De meeste kinderen komen uit de buurt, een vrij jonge en
nieuwe buurt met maar een enkel allochtoon kind. De school maakt deel uit van een
brede school. Enkele kinderen wonen niet in de wijk. De ouders van deze kinderen
kiezen op grond van de brede opvang (voor- tussen- en naschoolse opvang) voor
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deze school. De buurt is gemiddeld ongeveer tien jaar oud, maar de groei heeft
binnen de school zijn piek al gehad en is nu weer wat aan het stabiliseren. Waar op
de piek van de groei in de buurt eerst zeven kleutergroepen waren, zijn de kinderen
nu verdeeld over vier heterogene groepen van ongeveer vijfentwintig kinderen;
daarnaast is er nog één instroomgroep met alleen vierjarige kleuters uitgroeiend tot
ook ongeveer vijfentwintig kinderen.

Waarom dit onderzoek?

Ik ga dit onderzoek doen, omdat ik de vraag kreeg vanuit het managementteam
(bestaande uit directie en bouwcoördinatoren) of ik mij wilde ontfermen over het
implementeren van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie in de methode Schatkist
in de groepen één en twee op deze school.
In verband met een reorganisatie van het bestuur en de scholen, ben ik dit jaar
gestart op de school waar ik nu mijn onderzoek ga doen, waar men op de hoogte van
mijn expertise was (hierop kom ik in hoofdstuk 1 nog uitvoerig terug) rondom het
werken met het Protocol Leesproblemen en Dyslexie.

Wat hoop ik te bereiken?

Ik hoop met dit onderzoek te komen tot een succesvolle implementatie van het
Protocol Leesproblemen en Dyslexie in de methode Schatkist waarmee op deze
school wordt gewerkt. Dit proces zal waarschijnlijk wel langer dan één jaar duren. Ik
denk in ieder geval ten minste een goede start te maken. Daarbij tracht ik de neuzen
van mijn collega‟s van de groepen 1-2 de spreekwoordelijke zelfde kant op te krijgen
op het gebied van de implementatie van het hiervoor genoemde Protocol.

Ik zal vooral moeten werken aan de bewustwording van de ontwikkeling van het jonge
kind dat leidt tot het inzien van het belang van implementatie, dat gaat leiden tot het
doel van mijn onderzoek. Ik zal dan bekijken wat het passende vervolg is op deze
bewustwording, om zo te komen tot de juiste wijze van het stimuleren en observeren
van de voorbereiding op de leesontwikkeling van het jonge kind. Daarbij zal het mede
aankomen op goede communicatie en observatie van mijn kant.
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Meerwaarde voor mijzelf, de praktijk en de theorie

De meerwaarde voor mijzelf in de praktijk zal zijn de weg te vinden om een groep
collega‟s met verschillende vooropleidingen enthousiast te krijgen voor het werken
met het Protocol op een betekenisvolle manier voor het jonge kind: op zoek dus naar
de juiste strategie voor implementatie! De theorie die ik hierin betrek zal van groot
belang zijn voor mijn overredingskracht, dus deze zal zeker goed moeten worden
onderbouwd en verbeeldend voor het voetlicht moeten worden gebracht. Ik denk dat
de theorie voor mij ook meer en meer een bevestiging is van het belang, zoals ik dat
hierboven beschreven heb. „Oud KLOSser‟s‟ hebben de naam, in vergelijking met
collega‟s uit het lager onderwijs, dat ze minder goed in staat zijn om uitvoerende
zaken theoretisch te onderbouwen (Goorhuis-Brouwer, 2006). In deze theoretische
onderbouwing zit voor mijzelf de grote meerwaarde van dit onderzoek.

Nog een paar opmerkingen:


Voor de leesbaarheid van dit onderzoek wil ik “het Protocol Leesproblemen en
Dyslexie” inkorten door te schrijven over „het Protocol‟.



Voor de interne begeleider gebruik ik de afkorting „I.B.-er‟, voor het management
team kies ik ervoor de afkorting „M.T. „ te gebruiken.



Waar ik over „de kleuter „ schrijf bedoel ik het kind in de leeftijd van vier tot en met
zes jaar.



Waar ik schrijf over „leerkrachten „ zijn dit mijn collega‟s, die werken met en nauw
betrokken zijn bij de begeleiding van de kinderen in de hierboven genoemde
leeftijden.
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Hoofdstuk 1: Aanleiding en probleemstelling

1.1 Aanleiding

In dit hoofdstuk geef ik weer wat de aanleiding is geweest om dit onderzoek te gaan
doen en hoe ik tot de keuze van mijn onderzoeksvraag ben gekomen, die leidt tot de
probleemstelling.

Ik heb de afgelopen negen jaar gewerkt met de taalstimuleringmethode Piramide met
kinderen uit de groepen 1-2 als tutor. Piramide heeft een systeem van signaleren en
vroegtijdig aanpakken ontwikkeld voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. De
taalachterstand wordt gezien als de veroorzaker van de onderwijsachterstand
(Goorhuis-Brouwer, 2006). Goorhuis geeft aan dat uit onderzoek is gebleken dat
ondanks deze VVE (Voor- en Vroeg- schoolse Educatie) stimuleringen aan jonge
kinderen met taalproblemen en de daarbij behorende extra begeleiding, de meeste
van deze kinderen stabiel bleven in hun taalprestaties. Mag ik daaruit concluderen dat
ik negen jaar voor niets gewerkt heb? Nee, is hierop mijn antwoord, want ik heb niet
stilgezeten.

Het onderwijs aan kleuters heeft een grote verandering ondergaan gedurende de
laatste vijftig jaar. Gedurende deze periode is de overgang gemaakt om het uiterste
uit een kleuter te halen op alle gebied en worden kinderen steeds vroeger met
schoolse zaken en toetsen geconfronteerd (Goorhuis-Brouwer, 2006). De vraag is of
het een ontwikkeling is die alleen maar ten goede is of dat er onderweg ook goede
kanten zijn verloren van de oude kleuterschool. Eén van die ontwikkelingen is die van
het meer en anders onder de aandacht brengen van de relevantie van taal en
rekenen in het onderwijs aan jonge kinderen (Delfos, 2006), en de hedendaagse druk
om steeds eerder schoolse vaardigheden te onderwijzen ten koste van andere
activiteiten die kleuterleerkrachten meer en meer voor een oneigenlijk dilemma plaatst
(Van der Heijden, 2011).
Dit ongelijke dilemma is wat ook ik heb waargenomen betreffende de ontwikkelingen
rond de uitvoering van het Protocol dat in 2005 in het leven is geroepen, om het
onderwijs aan kinderen met leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs te
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verbeteren. Tevens leidt dit Protocol ertoe, eventuele dyslexie vroegtijdig te kunnen
signaleren en effectieve begeleiding van kleuters die achterblijven in hun ontwikkeling
van beginnende geletterdheid te kunnen bieden (zie hoofdstuk 2).

Bij het werken met dit Protocol zie ik dat veel leerkrachten te werk gaan in het platte
vlak, tweedimensionaal, terwijl werken in het driedimensionale vlak beter past bij het
jonge kind; zie paragraaf 2.4. Men werkt vaak meer productgericht (met het oog op
het Protocol) dan procesgericht (met het oog op de ontwikkeling van het kind).

In 2005 volgde ik een workshop op de Regionale Dagen Jonge Kind (Duerings, 2005):
„De Klankkast …Zit er muziek in‟? Een „must‟ voor leraren van groep 1-2 en interne
begeleiders die op zoek zijn naar betekenisvolle en speelse activiteiten voor het
stimuleren van het klankbewustzijn en de auditieve waarneming, aldus Duerings. Bij
terugkomst op school moesten de collega‟s hiervan overtuigd worden, wat in eerste
instantie moeilijk bleek. Dus besloot ik het geheel maar eens vorm te gaan geven met
invulling van mijn eigen inzichten en in overleg en met hulp van een collega uit het
tutoroverleg (zie bijlage 2). Dit leidde tot meer succes.

Na mijn presentatie van de echte driedimensionale Klankkast aan mijn toenmalige
collega‟s, was de Klankkast indertijd in de groepen 1-2 en ook in groep 3 een feit. Ook
volgden er meerdere presentaties van de Klankkast op andere scholen en op de
scholingsdag binnen onze stichting (zie bijlage 2). De Klankkast heb ik geïntegreerd in
mijn eigen onderwijspraktijk en veel gebruikt bij mijn tutoring van het jonge kind. Maar
ben ik tot een goede implementatie van deze Klankkast gekomen of is deze alleen
geïntroduceerd (6.1)?

Op de school waar ik dit jaar ben gestart is mij gevraagd door het M.T. om het
Protocol leesproblemen en dyslexie te implementeren in de methode Schatkist. Deze
vraag, maar ook het feit dat ik te maken kreeg met leidsters met een verschillende
studieachtergrond, die al in een zeer vroeg stadium bij het jonge kind met
verschillende abstracte materialen en letters in de weer gaan, leidde tot mijn
onderzoeksvraag.
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1.2 Doelstelling van mijn onderzoek
De doelstelling van mijn onderzoek is om samen met collega‟s en kinderen, op onze
school te komen tot een tot een passende manier van implementeren van het
Protocol in de methode Schatkist.

1.3 Doelstelling in mijn onderzoek

In mijn onderzoek wil ik bestuderen wat een passende manier van implementeren van
het Protocol in de methode Schatkist is. Als ik over een passende manier van
implementeren schrijf, bedoel ik passend voor mijn collega‟s en tevens passend bij
het jonge kind. Door de juiste implementatie hoop ik op deze school tot een
hanteerbare manier van het Protocol samen met de methode Schatkist te komen,
zodat wij daar in de groepen 1-2 op een passende manier mee kunnen werken.

Een nog groter doel op langere termijn kan zijn, dat ik deze manier van
implementeren door kan gaan trekken naar de groepen die volgen op de groepen 1-2,
zodat er een duidelijke doorgaande lijn ontstaat.

1.4 De onderzoeksvraag en deelvragen

De aanleiding en de doelstelling hebben mij geleid tot de volgende onderzoeksvraag:
Hoe kom ik tot een juiste (passende) implementatie van het Protocol Leesproblemen
en Dyslexie binnen de methode Schatkist in de huidige groepen 1-2?
Om tot een goed antwoord te komen op deze vraag heb ik een aantal deelvragen die
ik nader ga belichten onder 2;
 Wat is implementatie?
 Wat omvat het Protocol Leesproblemen en Dyslexie?
 Hoe is de opbouw van de methode Schatkist?
 Wat is een effectieve begeleiding om te komen tot een goede beginnende
geletterdheid op mijn school?
 Welke bijdrage kan “de Klankkast” leveren bij deze implementatie?
 Dyslexie en het jonge kind?
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1.5 De huidige -en gewenste situatie

De uitvoering van dit Protocol bestaat er veelal uit dat men de kinderen extra (buiten
de Cito-toetsen om) aan het toetsen is op de vaardigheden rondom de beginnende
geletterdheid. Veel leerkrachten gaan bij het uitvoeren van dit Protocol voorbij aan
het wezenskenmerk van het jonge kind: spelend leren.

De gewenste situatie zou moeten zijn dat mijn collega's en ik op de hoogte zijn van
de ontwikkeling van het jonge kind in de aanloop naar de beginnende geletterdheid
en dat we daarbij passende begeleiding kunnen geven. Daarnaast is het gewenst dat
we tijdig leren signaleren met het oog op leesproblemen en dyslexie en daar
adequaat op kunnen reageren.

1.6 Wat is er al bekend?

Bekend is al dat “de Klankkast” een goede ondersteuning kan zijn bij de activiteiten
met jonge kinderen rondom het fonologisch en fonemisch werken met jonge kinderen
(Schijndel-Boel, 2010). Dit kan ook een hulpmiddel zijn bij het tijdig signaleren en daar
adequaat op kunnen reageren (zie hoofdstuk 2.6).
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Hoofdstuk 2: Theoretische onderbouwing

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk ga ik vanuit de literatuur proberen mijn onderzoeksvraag helder te
krijgen, door antwoord te geven op mijn deelvragen.

2.2 Wat is implementatie?

Implementeren is het tot invoer brengen van een plan en het daarbij behorende
gedrag (Van Dale, 2010). In dit geval is het plan het Protocol in samenhang met de
methode Schatkist in de al eerder genoemde praktijkschool.
Leren is het veranderen van gedrag (Van Dale, 2010). Om tot een succesvolle
implementatie van het Protocol te komen, zal ik vooral moeten werken aan de
bewustwording van de wijze waarop leerkrachten observeren en de leesontwikkeling
van kinderen volgen en stimuleren. Het succes hiervan laat zich zien in het gedrag
van de leerkracht.
Hierbij hoort ook ondersteuning vanuit het management:


het faciliteren: in tijd, toetsing, observatie en begeleiding,



voorzien van het noodzakelijke materiaal om de leesontwikkeling van kinderen te
volgen en te stimuleren: boeken, computerprogramma‟s, spellen en dergelijke.



initiëren van regelmatige terugkoppeling op het proces, delen van verzamelde
ervaringen met collega‟s uit alle groepen,



bewaken van procedures, afspraken en de planning van het proces
(Janssen & Kleijnen, 2006).

De eerdergenoemde gedragsverandering is een ontwikkeling van gedrag dat de
leerkracht bekwaam maakt om het Protocol te hanteren wanneer het leesonderwijs
wordt ingericht. Bekwaamheden laten zich kenmerken als integratie van begrijpen,
weten, kunnen, maar ook durven en willen, aldus Cees Hereijgens, adviseur bij
„masterplandyslexie‟.
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2.3 Wat omvat het Protocol Leesproblemen en Dyslexie?

Het Protocol legt helder uit wat dyslexie is en waarom het zinvol is kleuters gerichte
hulp te bieden. Er wordt gekeken naar hoe de leerkracht tijdig kan signaleren in het
geval van leesproblemen of dyslexie. Verder wordt er uitgelegd hoe je geletterdheid in
de groep stimuleert. Het Protocol geeft ook aan hoe risicofactoren kunnen leiden tot
leesproblemen. De rol van de leerkracht staat centraal in het succes van preventie en
interventie, en biedt handvatten voor signalering en begeleiding van dyslexie. Elk
hoofdstuk eindigt met een checklist waarmee de leerkracht eigen actiepunten in kaart
kan brengen (Wentink, 2010).

Het Protocol voor het gehele basisonderwijs is onderverdeeld in vier delen en is een
handreiking voor leerkrachten bij het voorkomen, opsporen en aanpakken van
achterstanden in geletterdheid. Eén van de belangrijkere onderdelen uit het Protocol,
is het hoofdstuk signaleren (zie 2.7 en 4.2.5).
2.4 Hoe is de opbouw van de methode Schatkist?

Schatkist biedt activiteiten die tegemoet komen aan de tussendoelen van beginnende
geletterdheid. Dit zijn activiteiten binnen de verschillende ankers (thema‟s) en bij het
werken met de lettermuur. Het anker is iets wat kinderen aanspreekt en nieuwsgierig
maakt. Voor kinderen met (het vermoeden van) dyslexie moet het aanbod en de
begeleiding geïntensiveerd worden door het intensiever inzetten van bewust
geselecteerde activiteiten binnen een anker en de activiteiten uit het routineboek. In
Schatkist wordt een registratiesysteem voor observatiepunten voor onder andere
beginnende geletterdheid gegeven (Verhoeven, 2003).

2.5 Wat is een effectieve begeleiding om te komen tot een goede beginnende
geletterdheid op mijn school?

Een effectieve begeleiding om te komen tot een goede beginnende geletterdheid is er
één waarbij leerkrachten op de hoogte zijn van hoe de ontwikkeling van het kind (0-7
jaar) verloopt en wat daarbij de passende behoefte is. Een kind van 0-7 jaar
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ontwikkelt zich met behulp van al zijn zintuigen, door alles waar te nemen op een
driedimensionale manier en niet enkel in het platte vlak (Poot, 2009).
Het is van belang dat een leerkracht leert op welke facetten van geletterdheid men
voornamelijk moet letten om tot signalering te komen. Hiaten in de ontwikkeling van
beginnende geletterdheid moeten zo vroeg mogelijk in kaart worden gebracht, zodat
de leerkracht het kind spelenderwijs kan stimuleren en begeleiden. Het kind
ondervindt dan zo min mogelijk hinder en achterstand in de ontwikkeling (Wentink,
2010).

De eerste zeven à acht jaren van het leven van een kind zijn van essentieel belang,
omdat in de hersenen vele verbindingen gelegd worden en de hersenen uitrijpen,
ondersteund door veel bewegen en het prikkelen van de zintuigen, ofwel de
sensomotorische ontwikkeling. Al deze prikkels en bewegingen worden opgeslagen in
de hersenen (geheugen) (Goorhuis-Brouwer, 2010).

Als begeleider van het jonge kind is het belangrijk een veilige omgeving te creëren,
waarin het kind van lieverlee leert om allerlei prikkels te ervaren, deze van elkaar leert
te onderscheiden en weet te plaatsen, zodat een goede sensorische integratie
plaatsheeft. Dit is het aangeboren vermogen dat je verbanden legt tussen wat je ziet,
voelt, ruikt, hoort en proeft. Het holistisch karakter van dit ontwikkelingsproces, dat in
communicatie over en weer met de omgeving tot stand komt, leidt tot
basisvaardigheden die nodig zijn om als schoolkind te kunnen gaan functioneren
(Poot, 2009).
2.6 Welke bijdrage kan “De Klankkast” leveren aan deze implementatie?

De Klankkast (bijlage 2) is bedoeld als instrument voor betekenisvol en speels
stimuleren van het klankbewustzijn en de auditieve waarneming bij jonge kinderen. In
de Klankkast bevindt zich de onderverdeling van de ontwikkeling van het fonologisch
en fonemisch bewustzijn, ontleend aan het Protocol (bijlage 1). Om te kunnen lezen,
moeten kinderen over kennis beschikken als vormaspecten en taal; ze moeten een
zekere mate van taalbewustzijn hebben ontwikkeld. Rond het derde levensjaar
bouwen kinderen het fonologisch bewustzijn op, ze gaan klankstructuren van taal
doorzien. Ze kunnen lange woorden opdelen in lettergreepsegmenten en van losse
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lettergrepen kunnen ze lange woorden maken (Goorhuis-Brouwer, 2010). Het
fonemisch bewustzijn, dat woorden uit losse klanken bestaan, ontwikkelt zich later,
meestal aan het einde van de kleutertijd wanneer kinderen behoefte krijgen om te
leren lezen en schrijven.
Het fonologisch en fonemisch bewustzijn van kinderen is van grote invloed op de
latere leesprestaties (Wentink, 2010). Dit pleit ervoor om je vooral bij jonge kinderen
sterk te richten op het doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van het fonologisch
bewustzijn. De Klankkast is gevuld met herkenbare, terugkerende, betekenisvolle
taalactiviteiten, die door leerkrachten worden ingezet voor de taalontwikkeling van
kinderen. Dit geschiedt op een kleutereigen manier, waarbij de fantasie volop
geprikkeld wordt (Groot, 2011). Een taalactiviteit bestaat uit een intermediair (pop,
beest of attribuut) en aanvullende materialen. De taalactiviteiten stimuleren de
kinderen tot handelen, spel, interactie en redeneren, en is inzetbaar binnen elke
werkwijze ongeacht met welke visie, methode of educatief programma er gewerkt
wordt, aldus Ine van Schijndel-Boel (2010).
2.7 Dyslexie en het jonge kind?

Dyslexie is een chronische stoornis, in hoge mate erfelijk bepaalt. De fonologische
problematiek die ten grondslag ligt aan dyslexie, kan echter op verschillende
momenten in het leven van een dyslect tot uitdrukking komen. Bij jonge kinderen met
een erfelijke belasting van dyslexie is er al vroeg een verschil in taalproductie te zien.
In de kleutertijd zijn er al signalen waarneembaar, die later op dyslexie wijzen. Het
onthouden van losse rijtjes woorden, namen van klasgenoten of rijmpjes levert vaak
problemen op, evenals het niet goed kunnen uitspreken van woorden. Bovendien valt
op dat deze kinderen het moeilijk vinden om klanken aan de juiste letters te koppelen,
een vaardigheid die de basis vormt voor het (latere) lezen (Loonstra, 2010).

Keegsta (2010) en Loonstra & Braams (2010) schrijven dat
taalontwikkelingsstoornissen vaak kunnen leiden tot sociaal-emotionele problemen.
Wanneer de taalproblemen persisteren (dyslexie) en dit ook een negatieve invloed
heeft op de schoolcarrière, kan het zelfvertrouwen van het kind daaronder lijden en
voor gedragsproblemen zorgen (Keegstra,2010). Ook geeft zij het belang aan van het
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volgen van het eigen tempo van de taalontwikkeling passend bij ieder afzonderlijk
kind. In de eerste zes levensjaren heeft vroege taalverwerving zijn eigen dynamiek,
aldus Keegstra.
Dit onderzoek gaat onder andere over taalontwikkeling en
taalontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen waarbij er onderscheid gemaakt wordt
tussen specifieke en/of niet specifieke taalontwikkelingsstoornissen en
blootstellingachterstanden (zie bijlage 6). Adequate taalvaardigheid speelt een
belangrijke rol bij de sociaal emotionele ontwikkeling en wordt gezien als belangrijke
voorspeller voor later schoolsucces.

2.8 Wat betekent wat ik bestudeerd heb voor mijn onderzoek?

Op basis van de tot nu bestudeerde theorie heb ik een eerste bijeenkomst voor mijn
collega‟s verzorgd, waarbij ik ben ingegaan op de taalontwikkeling en de wijze waarop
het jonge kind zich ontwikkelt (zie bijlage 11). Hierbij staat centraal het verbeteren van
de begeleiding vanuit een goede basis, voor het toekomstige leesonderwijs aan de
kinderen. Door de overdracht van deze theorieën, streef ik naar meer gelijke kennis
bij mijn collega‟s omtrent het onderwerp van mijn onderzoek en de daarbij behorende
ontwikkeling van het jonge kind. Ik hoop op deze manier samen met mijn collega‟s te
kunnen gaan handelen gebaseerd op gefundeerd inzicht in de materie. Tot slot van
deze bijeenkomst heb ik ter discussie gesteld of de Klankkast een mogelijke
ondersteuning kan zijn bij deze implementatie. Daar werd positief op gereageerd en
er werd besloten hier al een aanzet mee te maken.
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethodologie
3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geef ik de keuze van mijn onderzoekmethodologie weer.
Vervolgens geef ik aan hoe de opbouw van mijn onderzoek is, welke bronnen en
instrumenten ik daarbij gekozen heb en waarom. Ik wil meer verheldering en
antwoorden op mijn onderzoeksvraag en deelvragen krijgen, en het geheel koppelen
aan mijn implementatiebijeenkomsten.
3.2 Keuze onderzoeksmethodologie

Als onderzoeksmethodologie heb ik gekozen voor een actieonderzoek.
„Bij een actieonderzoek moet je doorlopend bereid zijn bestaande ideeën te herijken
en te herorganiseren. Dat wil niet zeggen dat je zonder omwegen oude kennis en
opvattingen overboord moet gooien. Vroeger aangeleerde kennis blijft een belangrijke
factor spelen. Het gaat er echter om dat je altijd de bereidheid hebt om je kennis en je
opvattingen bij te stellen en zelfs op te geven, als blijkt dat oude concepten nieuwe
oplossingen in de weg staan. Kortom, je moet je eigen ideeën concreet durven te
bekritiseren en ter discussie te stellen‟ (Senge,1990).

Ik herken in Kallenberg (2010) duidelijk de aanleiding tot het starten van mijn
onderzoek. Een actieonderzoek als strategie voor het systematisch onderzoeken van
mijn praktijksituatie, met de duidelijke bedoeling de kwaliteit van het handelen in die
situatie te verbeteren, vanuit een meer gefundeerd inzicht in de situatie.

3.3 Uiteenzetting opbouw onderzoek en triangulatie

Voor mijn onderzoek ben ik in hoofdstuk 2 op zoek gegaan naar passende theorieën
in de literatuur, als antwoord op mijn deelvragen. Deze heb ik gebruikt als
onderbouwing van de eerste bijeenkomsten die ik verzorgde voor mijn collega‟s in het
kader van de implementatie.
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De triangulatie, het gebruik maken van meerdere gegevensbronnen (Harinck 2010) is
een belangrijke leidraad geweest voor mijn onderzoeksopbouw, om de kwaliteit te
waarborgen.

In mijn onderzoek maak ik gebruik van de volgende bronnen:


Een scholingsdag



Twee conferenties



Een lezing



Een bijeenkomst

De instrumenten die ik gebruik zijn:


Interviews



Video interacties



Vragenlijsten

Hoe ik tot deze triangulatie ben gekomen en waarom, zet ik hieronder puntsgewijs
uiteen, waarbij ik tevens het doel beschrijf van het gebruik van de verschillende
bronnen. Hieronder volgen korte beschrijvingen van mijn triangulatie en de doelen
hiervan; de bevindingen van de data-analyse volgen in hoofdstuk 4.

3.3.1 Scholingsdag STIBCO denkstimulering/ methode mediërend leren
(17-4-2010):
De scholingsdag had als titel: ”Spel (en) wat een onzin, er moet toch geleerd
worden?” en daarnaast als subtitel: ”Spel is voor iedereen, om te ontspannen, te
ontwikkelen en te leren”. De stof voor deze scholing is gebaseerd op de methode
Feuerstein (2005), die er vanuit gaat dat iedere mens tot verandering in staat is. Dat
betekent dat men uitgaat van de mogelijkheden van een kind en niet van zijn of haar
onmogelijkheden; een plafond accepteert men niet, aldus de vooraankondiging van
deze scholing.

De titel van de scholingsdag was de aanleiding van mijn keuze deze dag te volgen.
De titel lijkt betrekking te hebben op de kleutereigen manier van leren, namelijk:
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spelend leren, waarover ik al eerder schreef (2.5-2.6), daar hoopte ik meer over te
horen, van Diny van der Aalsvoort (Lectoraat Spel). Tevens hoopte ik hier meer te
leren over de omgang en de mogelijkheden van de ontwikkeling van het kind in
combinatie met een stoornis, dyslexie in dit geval.
3.3.2 Twee conferenties: Leren lezen, Expertis (24-3-2010):
Beginnende geletterdheid en voorschotbenadering, Kentalis (6-10-2010):

Vanuit deze twee conferenties hoopte ik meer aanvulling op de theorie te horen op de
juiste wijze van voorschotbenadering, om leesproblemen in de onderbouw te
voorkomen en/ of vroegtijdig te signaleren bij jonge kinderen, evenals over dyslexie
(aldus het Protocol). Een onderbouwde bevestiging van het belang van het werken
aan het fonemisch en fonologisch bewustzijn van jonge kinderen hoopte ik hier ook te
kunnen achterhalen.

3.3.3 Een lezing verzorgd door ouders van de Vereniging Balans (10-11-2010):

Dit is een informatieve avond, die wordt verzorgd door medewerkers van de
vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/ of gedragsstoornis. Tijdens
deze avond geeft men een uiteenzetting van de achtergronden, kenmerken en
problematiek van dyslexie.

Mijn bedoeling van het bijwonen van deze avond was, om meer inzicht te krijgen op
de inns en outs behorende bij kinderen met dyslexie.
3.3.4 Een bijeenkomst schoolrijpheid Hanneke Poot (17-11-2010):

De workshop wordt geleid door Hanneke Poot, kinderfysiotherapeut, psychomotorisch
remedial teacher en docent. De bijeenkomst heet „Klaar voor school‟ en zij gaat deze
middag in op wat zij veronderstelt wat kleuters nodig hebben om aan het onderwijs
(lees- en schrijfonderwijs) deel te kunnen gaan nemen. Zij verdeelt de middag in drie
delen:


De belangrijkste voorwaarde om te ontwikkelen is het in ritme zijn van kinderen.
Hierdoor voelen zij zich geborgen en zitten zij lekker in hun vel.
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In de peutertijd willen we onze kinderen al helpen om uiteindelijk naar school te
kunnen gaan. Hoe bereiden we peuters voor op de basisschool? Wat hebben zij
nodig om zich te kunnen ontwikkelen op school?



De kleuters worden begeleid om uiteindelijk aan het leerproces te kunnen gaan
deelnemen in groep drie. Wat hebben kleuters nodig om in staat te kunnen zijn te
leren lezen, schrijven en rekenen? Op welke manier kun je bij kleuters observeren
of ze klaar zijn voor het onderwijs? Wat hebben kleuters nodig om schoolrijp te
zijn.

Het doel van het volgen van deze middag was, om een beeld te krijgen wat een
kleuter nodig heeft om deel te nemen aan het lees- en schrijfonderwijs.

3.3.5 Interviews:

Op de avond van de Vereniging Balans (10-11-2010) heb ik een aantal korte
interviews afgenomen (bijlage 4) voorafgaande aan de lezing.

Door het bevragen van een aantal aanwezigen middels een interview wil ik mezelf
meer zicht verschaffen op de signalering, de consequenties van dyslexie en het
functioneren met dyslexie.
3.3.6 Video interacties:

De video interacties haal ik van het internet om te gebruiken tijdens mijn derde en
vierde bijeenkomst. Betreffende de implementatie wil ik hiermee laten zien wat het
belang is van:


het werken met kleine groepen



het gebruik maken van diverse materialen



de interactiviteit tussen de leerkracht en de kinderen onderling tijdens de diverse
taalstimuleringslessen.

Mijn bedoeling hiervan is bewustwording te creëren en te laten zien aan mijn
collega‟s, dat door de manier waarop je kinderen iets aanbiedt, dat je het verschil kunt
maken. De verschillen van het werken met een grote of kleine groep en het wel of niet
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gebruikmaken van betekenisvolle materialen is op deze films duidelijk te zien. Dit is
gerelateerd aan het hoofdstuk „aanbod‟ uit het Protocol (zie bijlage 11).


http://www.youtube.com/watch?v=b--npFfLnYc



http://www.youtube.com/watch?v=RqulNkArwrA&feature=related



http://www.youtube.com/watch?v=8uppPMNmP0k

3.3.7 Vragenlijsten uitgedeeld op 15 april 2011:

De vragenlijsten heb ik samengesteld vanuit het Protocol met vragen gebaseerd op
het aanbod van taal aan kinderen en de leeromgeving in en om je groep. Het doel is
dat ik met het antwoord op deze vragen een voortzetting van de implementatie kan
maken, zoals die volgend jaar vervolg zal moeten krijgen (bijlage 5). Uit de
beantwoording van de vragen zal tevens blijken welke aanvullende materialen hierbij
nodig zijn.

3.4 Betrokkenen
De betrokkenen bij mijn onderzoek zijn mijn directe collega‟s uit de vijf groepen 1-2 en
een aantal mensen uit het M.T., de IB-er, de interne begeleider van de groepen 1 t/m
3, en de bouwcoördinator van de school waar ik mijn onderzoek doe. Ook de kinderen
van de desbetreffende groepen zijn betrokken bij het onderzoek, want met hen wordt
er in de praktijk geoefend.
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Hoofdstuk 4: Data-analyse en resultaten

4.1 Inleiding

Hieronder volgen verslagen van de scholingsdag, de twee conferenties, de lezing en
de bijeenkomst die ik gevolgd heb. Ik beschrijf de resultaten van de afgenomen
interviews en de inzet van de video-interactie. Tot slot komen de vragenlijsten die ik
heb voorgelegd aan mijn collega‟s aan bod.
4.2 Beschrijving van de data-analyse en resultaten

Als aangegeven onder 3.3 volgen hier de bevindingen uit de data-analyses,
onderverdeeld per bron.
4.2.1 Scholingsdag STIBCO denkstimulering/ methode mediërend leren (17-42010)

Diny van der Aalsvoort (Lectoraat Spel) start deze dag met een lezing over spel en
leervermogen. Zij zegt hierover het volgende: het leervermogen ontwikkelt zich op
het moment dat een kind gaat begrijpen en voelt hoe en waarom het leert. Hierdoor
krijgt het cognitieve vaardigheden aangereikt dat hem leert leren, waarmee grip te
krijgen op het leven. Het eigen maken van deze cognitieve vaardigheden bij een kind
geschiedt middels spel. Dit proces moet gestimuleerd worden door de omgeving,
waarin het kind spelmateriaal krijgt aangeboden dat aansluit bij het
ontwikkelingsniveau en op deze manier stimuleert tot ontwikkelen. Spel biedt
groeimogelijkheden, zeker als de begeleider van het kind het spel (materiaal) middels
een respectvolle, kwaliteitsgerichte, op wederkerigheid gerichte interactiestijl
(mediatie) aanbiedt.

Wat mij aanspreekt van deze scholing is dat de methode van Feuerstein het kind
denkgewoonten aanreikt die het leervermogen van het kind gaandeweg vergroten,
waardoor het beter in staat is zelf aan situaties het hoofd te bieden en te profiteren
van nieuwe leermomenten. Feuerstein verzet zich tegen de passief aanvaardende
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zienswijzen die leiden tot het accepteren van iemand 'zoals hij is', waardoor hij wordt
veroordeeld tot een afhankelijke, niet volwaardige positie in onze samenleving.
Kinderen met een stoornis (dyslexie) en /of ontwikkelingsachterstand kan men op
verschillende manieren benaderen. Enerzijds is er de passieve acceptatie en
anderzijds kan men uitgaan van een actieve modificerende aanpak. Hierbij spreekt
men van de begeleider die voor het kind de input, verwerking en output helpen
reguleren, waardoor een kind uiteindelijk in staat is zelfstandig meer van leersituaties
te profiteren. Er is dus sprake van een duidelijke actieve modificatie en men gaat uit
van een gerichte interactie tussen begeleider en kind. Spel is één van de belangrijke
activiteiten waarmee in deze methode gewerkt wordt. De methode werkt door vanuit
een positieve kijk mensen verder te helpen, te denken in mogelijkheden, met daarbij
de waarnemingen als een fundament van de gehele cognitieve ontwikkeling (zie
bijlage 3).

4.2.2 Twee Conferenties: Leren lezen, Expertis (24-3-2010):
Beginnende geletterdheid en voorschotbenadering, Kentalis (6-10-2010):

Hoewel vaak wordt gedacht dat het IQ een sterke voorspeller is van leessucces, is dat
niet het geval. Longitudinaal leesonderzoek laat zien dat fonemisch bewustzijn wél in
hoge mate voorspellend daarvoor is. In feite is de vaardigheid van kleuters op het
gebied van fonemisch bewustzijn zelfs de beste voorspeller voor het (toekomstig)
leren lezen: 40 tot 60% van de variatie in leesontwikkeling wordt volgens Jenkins en
O‟ Connor (2002) bepaald door fonemisch bewustzijn en letterkennis. Fonemisch
bewustzijn is dus een betere voorspeller voor leessucces dan IQ, woordenschat,
begrijpend luisteren of opleiding van de ouders (deze spelen wel een grote rol).
Jonge risicokinderen die intensieve interventies op het gebied van fonemisch
bewustzijn krijgen aangeboden, lezen in groep 3 beter dan kinderen die deze
aandacht niet krijgen (Ball & Blachman, 1991). In het kader van preventie is het dan
ook nodig het fonemisch bewustzijn bij jonge risicokinderen te stimuleren. Dit geldt
vooral voor kinderen met spraak-/taalproblemen, kinderen waarbij dyslexie in de
familie zit, kinderen die een extreem laag geboortegewicht hadden (2500 gram of
lager) en kinderen die fonemisch zwak zijn. Stimulering van het fonemisch bewustzijn
is absoluut noodzakelijk voor kinderen die bij „Taal voor Kleuters‟ slecht scoren op de
onderdelen rijmen en auditieve synthese. Door deze kleuters met behulp van een
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speciaal programma dagelijks extra aandacht te geven, kunnen problemen bij het
leren lezen worden voorkomen. Het is ineffectief voor de toekomstige
leesontwikkeling om met dergelijke activiteiten te wachten tot „de kinderen eraan toe
zijn‟.

De voor mijn onderzoek belangrijke bevinding uit deze twee conferenties, bevestigt
dat de keus om de Klankkast in te zetten bij deze implementatie een juiste en
passende is, zowel als richtlijn en houvast van de fonemische ontwikkeling voor de
leerkrachten, als voor betekenisvolle activiteit voor de kinderen hierbij, ook als start
van de beginnende geletterdheid.

4.2.3 Lezing verzorgd door ouders van de vereniging Balans en interviews
aldaar (10-11-2010):

Bij het lezen in groepen van het basisonderwijs blijft drie tot tien procent achter op het
normale tempo van het leren lezen. Wanneer kinderen met het vermoeden van
dyslexie een half jaar intensief en gericht drie maal per week begeleid zijn en er geen
verbetering optreedt, kan men een aanvraag voor een dyslexietest doen. Deze
onderzoeken worden gedaan met behulp van een aantal testen of er genoeg
kenmerken zijn van dyslexie om de diagnose te kunnen stellen. De diagnose kan
gesteld worden door de psycholoog of orthopedagoog. Ook wordt er op deze avond
gesproken over dyslexie in combinatie met andere stoornissen, die dan de
dyslectische problemen extra zwaar maken. Verder wordt er gesproken over de
behandeling in combinatie met ondersteuning van kinderen met dyslexie.
Duidelijk wordt op deze avond dat het een stoornis is die niet over gaat; je hebt
dyslexie voor het leven, maar het is fijn als je er beter mee leert handelen! Voor
leerlingen vormt dyslexie een belangrijke belemmering om onderwijs op hun eigen
niveau te kunnen volgen. Toch valt er mee te leven. Zeker wanneer de leerling in
staat is om zijn dyslexie te compenseren met andere kwaliteiten of gerichte
strategieën te gebruiken (www.masterplandyslexie.nl), waarbij men ook op zoek moet
gaan naar passende hulpmiddelen. Compenserende middelen zijn bedoeld om de
belemmeringen van de dyslexie te verminderen en kinderen in staat te stellen op hun
eigen leeftijdsniveau en ontwikkelniveau te functioneren (www.lexima.nl).
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4.2.4 Bijeenkomst schoolrijpheid Hanneke Poot (17-11-2010):

Deze bijeenkomst wordt geleid door Hanneke Poot, kinderfysiotherapeut,
psychomotorisch remedial teacher en docent.
In het eerste deel van deze bijeenkomst, wordt ingegaan op het feit dat kinderen al
vaak van jongs af aan leven in een vrij hoog tempo, waarbij ze onvoldoende
mogelijkheden krijgen om alles wat zij ervaren en beleven in alle rust te verwerken
en tot kennis te laten rijpen. Hierbij wordt ten aanzien van dit tempo een relatie
gelegd naar alle ontwikkelingsgebieden van het kind, een holistische benadering, en
de grote rol die de zintuiglijke ontwikkeling hierin speelt bij het jonge kind.
In het tweede gedeelte van deze middag spreekt ze over de uitrijping van het
zenuwstelsel en de hersenen van nul tot zeven jaar waarover ik in hoofdstuk 2.4 al
schrijf. In dit rijpingsproces heeft een kind de juiste uitdagingen nodig en de tijd om
de rijping te verwerken. Zaken als zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, creativiteit,
spraak/ taal en een brede motorische ontwikkeling, evenals het belang van herhalen,
komen hierbij aan bod. In het derde deel wordt aangegeven dat kinderen leren door
te bewegen en te ervaren; dit is de sensomotorische ontwikkeling. Als afronding van
deze bijeenkomst worden er nog een aantal tips gegeven hoe je naar kleuters kunt
kijken of ze schoolrijp zijn, veelal verwijzend naar motorische vaardigheden waar het
aankomt op een goede en uitgerijpte samenwerking tussen de hersenhelften.
4.2.5 De interviews voorafgaande aan een lezing van de vereniging Balans

Tijdens mijn interviews voorafgaand aan de lezing, sprak ik een diversiteit aan
personen die direct en indirect met dyslexie te maken hebben (zie bijlage 4). Hierbij
wil ik meer zicht krijgen op de signalering, de consequenties van dyslexie en het
functioneren met dyslexie.
Betreffende het moment van signalering valt uit de interviews op te maken, dat er van
de vier geïnterviewden (een van de geïnterviewden sprak voor zichzelf en haar kind)
twee vrij vroeg gesignaleerd zijn en de andere drie vrij laat. Bij de laatste groep
komen duidelijke consequenties naar voren. Met name bleek dat sociaal emotionele
problemen in de omgang met dyslexie geen geringe bijkomstigheid vormden. Bij
vrijwel ieder gesprek komen dezelfde woorden terug: begrip, frustratie, schaamte
voortdurend hulp nodig te hebben, intelligentie en zelfstandigheid. Het moment van
Marja v.d. Steen – Implementatie van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1/2 in de methode Schatkist

27

signalering (diagnose) van dyslexie zo blijkt hier is daarbij van invloedrijk belang en
maakt samen met de passende begeleiding wel degelijk het verschil. Op de vraag of
functioneren met dyslexie mogelijk is blijkt dat er een grote behoefte is om zelfstandig
te kunnen functioneren met daarbij de passende ondersteuning. Dit klemt des te
meer in de hedendaagse maatschappij waar lezen en schrijven niet weg te denken
is.
Men is gekomen in de hoop door de uiteenzetting van de avond, meer inzicht en
begrip te krijgen voor en over dyslexie, want er is de nodige frustratie bij een aantal
dyslecten en hun begeleiders over de strijd die zij telkens weer aan moeten gaan
omtrent de stoornis.

4.2.6 Video interacties

Zoals hiervoor beschreven (zie 3.3.6) heb ik voorafgaand aan het bekijken van deze
video interacties, een lijst doorgenomen met belangrijke taalstimuleringengespreksvaardigheden (afkomstig uit het Protocol, bijlage 10). Deze hebben
betrekking op het interactief voorlezen, iets wat het Protocol ook aanbeveelt. Ik
gebruik de lijst hier als middel om gerichter te kijken naar een aantal taalstimuleringen gespreksvaardigheden. Het verschil van taalstimulering en gespreksvaardigheden
was door het zien van de verschillende filmpjes, duidelijk in beeld gebracht. Mijn
collega‟s zagen duidelijk het verschil in betrokkenheid van de kinderen. Hieraan kon
men direct en eensluidend het grotere rendement van de gesprekken en
taalstimulering koppelen, voortvloeiend uit het werken met kleine groepjes. Even
kwam hier van een aantal aanwezigen de vraag hoe je dit organisatorisch aanpakt
naar voren, maar daar kreeg ik direct bijval van een paar personen die al eens met
kleine kringen gewerkt hebben. Het gebruik maken van de diverse materialen (zie
bijlage 7) en het belang ervan ( meer prikkelen en betrokkenheid van de kinderen)
werden ondersteund door praktische voorbeelden. Diverse collega‟s hadden na het
verkrijgen van de materialen tijdens de eerst implementatiebijeenkomst, enthousiaste
verhalen over de uitwerking die het had bij de kinderen. Dit alles was een goede start
met als vervolg deel twee van de derde bijeenkomst.
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4.2.7 De vragenlijsten voor mijn collega’s
De vragenlijsten zoals verspreid onder mijn collega‟s heb ik samengesteld en
gebaseerd op de vormgeving en het aanbod van taal aan kinderen en leeromgeving
in en om de groep (zie bijlage 5). Met het antwoord op deze vragen heb ik een
voortzetting uiteengezet van de implementatie, zoals die volgend jaar vervolgd zal
moeten worden.
De analyse van de antwoorden geeft de navolgende aandachtspunten:


Het compleet maken van de Klankboom en het maken van eenduidige afspraken
omtrent het gebruik van de bewoners.



De signaleringskenmerken van leesproblemen en dyslexie nogmaals onder de
aandacht brengen en de daarbij behorende vervolgstappen.



Aandacht voor verdeling van de vier vaardigheden: spreken, luisteren, schrijven,
lezen en de opbouw per leerjaar hiervan.



De inrichting van de geletterde omgeving in de groepen 1-2 gelijktrekken.



Bestellen van het daarbij benodigde materiaal.



Het betekenisvol maken van de activiteiten in de gehele klas rondom de
beginnende geletterdheid.



De ouders informeren over de rol die zij kunnen hebben bij de ontwikkeling van de
beginnende geletterdheid van hun kind.
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Hoofdstuk 5: Conclusie
5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk ga ik de theorie, waarin ik antwoord op mijn deelvragen gegeven heb,
koppelen aan de resultaten van de data-analyse. Mijn onderzoek is immers een
actieonderzoek. Gaandeweg ben ik dus gestart met de acties in de vorm van het
implementeren. De resultaten van de bestudering van de theorie en de data-analyse
zijn verwerkt in de bijeenkomsten met mijn collega‟s, welke de dragende pijlers zijn
van de feitelijke implementatie van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie binnen
de methode Schatkist in de huidige groepen 1-2 (bijlage 11). Ik beschrijf elke
bijeenkomst in hoofdlijnen en geef het antwoord op de deelvragen van mijn
onderzoek. Tot slot geef ik antwoord op mijn onderzoeksvraag.

5.2 Bijeenkomst 1: 27 september 2010

Deze eerste bijeenkomst start ik, door een koppeling te maken naar de theorie:
„Bekwaamheden laten zich kenmerken als integratie van begrijpen, weten, kunnen,
maar ook durven en willen, aldus Cees Hereijgens (2.2). Ik heb aan mijn collega‟s, de
theoretische uitleg gegeven over de andere manier van ontwikkelen van jonge
kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar, om zo meer te begrijpen en te weten en
daardoor een begin te maken van anders handelen en kijken, met en naar de
kinderen.
In de theorie hoor ik daar meerdere personen hetzelfde over zeggen; H. Poot (2009)
schrijft over de diverse zintuigen die bij jonge kinderen ontwikkeld moeten worden,
door alles waar te nemen op een driedimensionale manier, dus niet te vroeg te gaan
werken in het platte vlak met het jonge kind. En S. Goorhuis-Brouwer (2010) schrijft
hierover: ” De eerste zeven à acht jaren van het leven van een kind zijn van
essentieel belang. In deze jaren worden er in de hersenen vele verbindingen gelegd
en worden de hersenen uitgerijpt. Deze uitrijping wordt ondersteund door veel
bewegen en het prikkelen van de zintuigen, ofwel de sensomotorische ontwikkeling.
Al deze prikkels en bewegingen worden opgeslagen als waarnemingen in de
hersenen (geheugen)”. Diny van der Aalsvoort (2010) geeft aan dat waarnemen wat
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in de levensjaren van 0-7 jaar vooral door spel gebeurt, het fundament vormt van de
gehele cognitieve ontwikkeling (Doorn, bijlage 3).

Tijdens deze bijeenkomst besteed ik ook aandacht aan de opbouw van het
spraaktaalsysteem van het jonge kind. A. Keegstra (2010) geeft namelijk aan, evenals
haar onderzoeksbegeleidster S. Goorhuis-Brouwer, dat het belang van het volgen van
het eigen tempo van de spraaktaalontwikkeling passend bij ieder afzonderlijk kind
zeer groot is. Dat de eerste zeven levensjaren van de vroege taalverwerving zijn
eigen dynamiek heeft en die te volgen, te stimuleren, te begeleiden en te modificeren
zijn, in de zone van de naaste ontwikkeling in de vorm van spel. Vanuit het Protocol
wordt gesteld het kind uit groep 1-2 spelenderwijs te stimuleren en te begeleiden,
zodat het kind er zo min mogelijk hinder en achterstand van ondervindt in de aanloop
naar het lezen (en schrijven).

Vervolgens wordt onder de aandacht gebracht dat het fonologisch en fonemisch
bewustzijn van kleuters van grote invloed is op de latere leesprestaties, aldus Wentink
(2010). In het kader van preventie is het dan ook nodig het fonemisch bewustzijn bij
risicokleuters te stimuleren. Dit geldt vooral voor kinderen met spraak-/ taalproblemen,
kinderen waarbij dyslexie in de familie zit, kinderen die een extreem laag
geboortegewicht hadden (2500 gram of lager) en kinderen die fonemisch zwak zijn.
Stimulering van het fonemisch bewustzijn is absoluut noodzakelijk voor kinderen die
bij „Taal voor Kleuters‟ slecht scoren op de onderdelen rijmen en auditieve synthese‟,
komt voort uit de bijeenkomsten die ik gevolgd en uitgeschreven heb in 4.2.2.
Wanneer er bij kinderen op jonge leeftijd de diagnose dyslexie afgeven wordt, gaat
men bij de begeleiding van het kind meestal terug naar de fase van het fonologische
en fonemische bewustzijn om te werken aan een beter fundament voor de start van
het lezen (Loonstra, 2010). Vanuit de twee conferenties (4.2.2) wordt aangegeven dat
met deze groep kinderen vooral uitdagend, uitlokkend, inspirerend en volgens een
beredeneerd aanbod te werk moet worden gegaan (Blaak, 2010). Vandaar dat dit ook
een onderdeel is waar ik aandacht aan besteed tijdens deze bijeenkomst. Dit doe ik
door uitleg te geven over de theoretische onderbouwing van de Klankkast (bijlage 11):
betekenisvolle en speelse activiteiten voor het stimuleren van het klankbewustzijn en
de auditieve waarneming. In de Klankkast bevindt zich de onderverdeling van de
ontwikkeling van het fonologisch en fonemisch bewustzijn; deze is ontleend aan het
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Protocol (zie bijlage 1). Om te kunnen leren lezen, moeten kinderen over kennis
beschikken als vormaspecten en taal; ze moeten een zekere mate van taalbewustzijn
hebben ontwikkeld. De ontwikkeling van het taalbewustzijn van het jonge kind, is door
het werken met de Klankkast (en de Rekenflat dit met het oog op de toekomst)
uitstekend te begeleiden en te volgen.
Na afloop bekijken de collega‟s de Klankkast en bespreek ik met hen of zij dit een
goede aanvulling vinden binnen onze eigen werkwijze met het Protocol en de
methode Schatkist ( bijlage 11).

Na deze implementatie vervangen we de vormgeving van de Klankkast in een
Klankboom. Uit mijn eigen ervaring is gebleken dat de verschillende laatjes uit de
Klankkast niets toevoegen aan de bewustwording van de onderverdeling van het
fonologisch en fonemisch bewustzijn. Deze hangt nu duidelijk zichtbaar voor de
leerkracht achter op de boom.
Het vinden van een passende kast voor in de klas, met tevens voldoende ruimte voor
de diverse materialen (ook grotere ondersteunende voorwerpen) is een probleem.
Daarnaast is de boom een herkenbaar symbool passend bij de diverse seizoenen en
bij de terugkerende thema‟s binnen de methode Schatkist. De bewoners zijn
kenmerkend en behorend bij de juiste onderverdeling van het hiervoor genoemde
bewustzijn en komen in de Klankboom te hangen. De betekenisvolle materialen die in
de Klankkast verdeeld zaten over de diverse laatjes, zitten nu in de plastic Schatkist
die bij de boom staat en kunnen bij de taalactiviteiten zeer divers worden ingezet
(bijlage 7).
5.3 Bijeenkomst 2: 17 maart & 28 maart 2011
“De verbindingen tussen hersencellen worden bij iedere herhaling sterker, (Lazeron &
Dinteren, 2010)”, is een dia in mijn tweede presentatie. Dit geldt voor kinderen om het
geheugen sterker te vormen en naar ik mag hopen geldt dit ook voor volwassenen. Ik
start met een terugkoppeling naar de vorige bijeenkomst. Ik kom hierbij ook nog even
terug op een artikel, dat ik aan alle bij het onderzoek betrokken collega‟s heb
gestuurd. Dit artikel legt de nadruk op de eerste vroegsignaleringen (zie bijlage 9) bij
jonge kinderen. Van daaruit ga ik specifieker in op het fundament van de cognitieve
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waarneming die gevormd wordt bij het jonge kind door de zintuiglijke ontwikkeling,
zoals we al behandeld hebben in bijeenkomst 1. Ik ga hier dieper in op de
verschillende zintuigen en het belang van de samenwerking van al deze zintuigen.
We bespreken daarbij ook wat de consequenties kunnen zijn van het disfunctioneren
van één of meerdere van de zintuigen. Deze goed functionerende zintuigen vormen
ook een basis voor het zelfvertrouwen van het kind, wat een belangrijke rol speelt bij
de ontwikkeling van het jonge kind, zo valt ook te lezen in 4.2.4. Zintuigen die in deze
tijd veel meer dan vroeger, eenzijdig geprikkeld worden omdat kinderen überhaupt de
tijd niet hebben om de prikkels veelzijdig op te doen. Naast de hedendaagse druk om
steeds eerder schoolse vaardigheden te onderwijzen gaat dit ten koste van andere
activiteiten die van belang zijn en meer horen bij de wijze van ontwikkeling van het
jonge kind (Van der Heijden, 2011). In 4.2.1 valt te lezen dat je kinderen
denkstrategieën aan kunt reiken, door er voor te zorgen dat er gekozen wordt voor
een specifieke interactie. Door het aanbieden kan het kind zijn denkvermogen
vergroten, waardoor het beter in staat is zelf situaties het hoofd te bieden en te
profiteren van nieuwe leermomenten (Feuerstein, 1993) (bijlage 11).

Tijdens de bijeenkomst is er per zintuig concreet en praktisch aan den lijve
ondervonden hoe de verschillende zintuigen samenwerken en elkaar ondersteunen.
Hierdoor is de bewustwording verder gegroeid en ontwikkeld bij de collega‟s dat de
zintuiglijke ontwikkeling (sensomotorisch) van essentieel belang is. Bij
tekortschietende ontwikkeling van het ene zintuig kan er compensatie worden
geboden vanuit andere zintuigen indien er voldoende breed gestimuleerd wordt,
waarbij vroegtijdige signalering van essentieel belang is. Dit vroeg- en tijdig signaleren
vormt de leidraad in de volgende bijeenkomst.

5.4.1 Bijeenkomst 3: 15 april 2011( eerst deel)

Organisatorisch is er bewust voor gekozen om de derde bijeenkomst ook te laten
volgen door collega‟s uit hogere bouwlagen. Zij zullen immers op termijn, na
succesvolle implementatie in de onderbouw, de follow-up dienen te geven aan wat in
de onderbouw in gang is gezet. Om deze reden is er eerst enige herhaling van het
theoretisch fundament, die feitelijk als „o-ja kennis‟ wordt ervaren voor degenen die
nieuw aanzitten, en vormt een nuttige herhaling voor degenen die met de feitelijke
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implementatie op korte termijn aan de slag moeten cq aan de slag zijn gegaan.
De derde bijeenkomst heeft twee delen; het eerste deel is meer theoretisch en
handvaten aanreikend voor vroegtijdige signalering; het tweede deel is een
praktijkbenadering waarbij handelend aan de slag moest worden gegaan.
„Het Protocol is een handreiking voor leerkrachten bij het voorkomen, opsporen en
aanpakken van achterstanden in geletterdheid. Het Protocol geeft suggesties voor de
inrichting van een geletterde leeromgeving voor kleuters; voor het aanbod van
geletterde activiteiten in de klas wordt ingegaan op de signalering en begeleiding van
risicoleerlingen‟, schrijf ik in 2.4. In mijn inleiding trek ik een overeenkomst tussen mijn
vrijwilligerswerk en de wijze waarop ik met deze implementatie aan de slag wil gaan,
door mijn collega‟s te informeren. Om die reden komt deze bijeenkomst het belang
van signaleren en de omgang met een kind met leesproblemen of dyslexie naar voren
en ga ik mijn collega‟s daarover informeren. Zowel uit de bestudeerde theorie als uit
de data-analyse concludeer ik dat taalontwikkelingsstoornissen vaak kunnen leiden
tot sociaal-emotionele problemen (schrijft ook Keegstra in de conclusie van haar
proefschrift (2010)). Zo schrijven ook Loonstra & Braams in hun boek „Omgaan met
dyslexie‟ (2010) wat ingaat op de sociale en emotionele aspecten behorend bij
dyslexie. Wanneer de taalproblemen persisterend blijken (dyslexie) en dit ook een
negatieve invloed heeft op de schoolcarrière, kan het zelfvertrouwen van het kind
daaronder lijden en voor gedragsproblemen zorgen (Keegstra,2010). Ik vind ook
duidelijk naar voren komen dat de sociaal emotionele problemen die er bij de omgang
van dyslexie komen kijken, een niet geringe bijkomstigheid zijn en dus behoorlijk
ingrijpend kunnen zijn, aldus geïnterviewden (4.2.5), zeker wanneer de leerling in
staat is om zijn dyslexie te compenseren met andere kwaliteiten of gerichte
strategieën te gebruiken (Hereijgens, 2011).). Men gaat ook op zoek naar passende
hulpmiddelen. Compenserende middelen zijn bedoeld om de belemmeringen van
dyslexie te verminderen en kinderen in staat te stellen op hun eigen leeftijdsniveau en
ontwikkelniveau te functioneren (Kleijnen, 2010) (4.2.3).
Er wordt in het Protocol gesteld het kind uit groep 1-2 spelenderwijs te stimuleren en
begeleiden, zodat er zo min mogelijk hinder ondervonden wordt in de aanloop naar
het lezen (en schrijven). Ook eventuele achterstand kan vroegtijdiger gesignaleerd
worden en meer gericht ondersteund worden. Het stuk „spelenderwijs‟ geldt voor de
gehele basisschool want bij leren lezen komt heel wat kijken: waarnemen via zien,
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waarnemen via horen, begrip van het taalsysteem en motorisch vermogen tot
klankvorming (Goorhuis-Brouwer, 2010). Dit laat ik zien aan de hand van wat
voorbeelden (bijlage 11).

Het eerste deel van de bijeenkomst heeft door de bewustwording van de inzet van de
verschillende mogelijkheden tot taalstimulering bijgedragen tot het inzicht dat
onderwijsgevenden alert moeten zijn op vroeg- en tijdig opmerken van signalen
behorend bij leesproblemen en dyslexie, zodat betrokkenen niet of minder
achterblijven in hun sociaal emotionele- en cognitieve ontwikkeling.

5.4.2 Bijeenkomst 4: 15 april 2011 (tweede deel)
„Bekwaamheid wordt niet alleen bepaald door wat iemand weet en begrijpt, maar ook
door wat hij kan (vaardigheden), wat hij durft en wie hij is (houdingsaspect) (2.2).
Hiermee ga ik met mijn collega‟s van de groepen 1-2 praktisch aan de slag: de
vaardigheden zijn hier geoefend door vanuit een voor de leerkracht betekenisvol
prentenboek inhoud te gaan geven aan een thema met dit boek. Het houdingaspect
kenmerkt zich door de invullingen die zij erbij zijn gaan zoeken om in de praktijk tot
uitvoering te brengen, gebruikmakend van Schatkist als bronnenboek en het Protocol
geleid door de Klankboom (2.4)(bijlage 11-8).
In de eerstvolgende nog te plannen bijeenkomst zal een reflectie op deze uitvoering
plaatshebben om het feitelijk handelen verder vorm te geven en hierbij van elkaar te
leren, om de gemaakte en ervaren verbinding te bespreken tussen Protocol en
Schatkist op een voor het kind betekenisvolle wijze. Het thema beperkt zich niet tot de
taalactiviteit, maar wordt doorgetrokken naar andere activiteiten binnen de
kleutergroepen.

5.5 Het antwoord op mijn onderzoeksvraag

Hoe kom ik tot een juiste (passende) implementatie van het Protocol Leesproblemen
en Dyslexie binnen de methode Schatkist in de huidige groepen 1-2?

Deze hoofdvraag is zowel de leidraad van mijn (actie-) onderzoek als een deel van
mijn feitelijke dagtaak geworden. Een stevig theoretisch fundament gebaseerd op een
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aantal bronnen en het zoeken en uitwerken van die theorie naar de uitvoerders van
het Protocol hebben tot het feitelijk antwoord (en dito acties) op de hoofdvraag geleid,
waarbij het informeren van de betrokkenen centraal is komen te staan om tot een
betekenisvolle manier te komen die aansluit bij een voor de kinderen bijzondere
manier van ontwikkelen.
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Hoofdstuk 6: Reflectie
6.1 Reflectie onderzoek

Aan het begin van dit schooljaar vroeg de directie van mijn school of ik mij wilde
ontfermen over het implementeren van het Protocol in de methode Schatkist.
Bekend was dat ik op mijn vorige school de Klankkast geïntroduceerd heb. Had ik die
geïmplementeerd of geïntroduceerd (1.1)? Implementeren is immers veel
meeromvattend dan introduceren.
Wat is implementeren (deelvraag 2.2) en hoe doe ik dat bij/met verschillend opgeleide
collega‟s?
Het bestuderen van het Protocol en de methode Schatkist vormden een logische
start, waarna het theoretisch fundament werd bestudeerd van de genoemde
deelvragen en ben ik op zoek gegaan naar passende scholing bij mijn
onderzoeksvragen.

De implementatie heb ik stapsgewijs gestart na bestudering van blokken kennis, maar
tijdens de implementatie zelve moest ik mezelf regelmatig dwingen zuiver te
formuleren waar ik stond in het proces van de implementatie. In het begin had ik de
onderzoeksvraag niet scherp geformuleerd en dacht samen met Aleid, dat die zich
gaandeweg het onderzoek wel vormde. Uit mijn competentieprofiel was naar voren
gekomen dat het schriftelijk verwoorden van mijn vaardigheden een aandachtspunt
vormde, wat inderdaad gebleken is. Dit heeft ertoe geleid dat ik mijn theorieblok de
eerste keer verkeerd heb weergegeven en totaal heb moeten herschrijven. Hier heb ik
van geleerd dat de vraag wel degelijk leidend is in het geheel. Door goede en
sturende feedback, die voor mij echt van belang is geweest, ben ik toch gekomen
waar ik nu ben.
Het was niet altijd eenvoudig of vanzelfsprekend dat collega‟s tijd konden vrijmaken.
Dit heeft alles te doen met de enorme tijdsdruk binnen het onderwijs. Hoezeer de
implementatie als belangrijk werd ervaren passeerden ook andere onderwerpen
waaraan aandacht moest worden besteed de revue, maar tot echte discussie heeft de
aanpak niet geleid. Om de tijdsbestedinglast voor hen te beperken beoogde ik hen
tijdens bijeenkomst 3 vragenlijsten in te laten vullen, maar door de enthousiaste
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interactie liep de bijeenkomst uit en gebeurde dit niet meer. Mede door de tijdsdruk
ontving ik niet alle vragenlijsten terug. Vervolgbijeenkomsten zijn om deze reden op
studiedagen gepland. Bij herhaling zou ik de implementaties al in een eerder stadium
met een MT vooruitplannen. De implementatie is wel succesvol gestart, ik voel veel
draagvlak, en ik hoop er met evenveel enthousiasme het komend jaar vervolg aan te
geven.

Met de vergaarde kennis en ervaring en het samen reflecteren daarvan is de basis
gelegd om volgend jaar de implementatie voort te zetten. De signalering en
begeleiding van leesproblemen en dyslexie blijft continu onder de aandacht. We
starten ook met een nieuwe observatiesysteem: Kijk (Bosch, 2010)
Met deze methode wordt aangesloten bij het Protocol en Schatkist. Ook wordt de
inrichting van de lokalen opnieuw beoordeeld en waar nodig aangepast volgens de
richtlijnen van het Protocol voor de optimale stimulering van de beginnende
geletterdheid (zie 4.2.7).
6.2 Mijn eigen leerproces

De bestudering van de ontwikkeling van het jonge kind heeft veel verwondering
veroorzaakt, gevolgd door verantwoording die wij als leerkrachten dragen, voor de
juiste begeleiding en het bewaken van mogelijkheden van de bijzondere ontwikkeling
van het jonge (risico) kind.

Verwondering
Verwondering over hoe de ontwikkeling van het jonge kind in elkaar steekt en wat
daar allemaal bij komt kijken en op van invloed is. Deze verwondering was een
drijfveer en nog meer nieuwsgierigheid met alles wat betrekking had op mijn
onderzoek. Die drijfveer hield de motor draaiende om mijn eigen theoretische kennis
over het jonge kind te vergroten.
Voor mijzelf heb ik een duidelijker toekomstbeeld qua interesses en kwaliteiten. Wat
wil ik met deze master-SEN opleiding voor de toekomst binnen het onderwijs? Tijdens
mijn laatste POP- bespreking heb ik aangegeven dat de uitdaging met mijn
arbeidstijdfactor niet meer ligt in het werken met een groep kleuters. Hetgeen niet
wegneemt dat ik er wel erg van geniet als ik in de groep met de kinderen aan het werk
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ben, maar dat geeft me niet de juiste voldoening en ik mis hier een stukje continuïteit.
Gevoelsmatig ken ik het hoofdstuk en ben toe aan wat anders. Dat anders heb ik
gevonden door dit onderzoek: het zoeken naar de passende theorie van mijn
onderzoek, en het invullen en samenstellen van de bijeenkomsten, georganiseerd in
het kader van mijn onderzoek, heeft me erg veel voldoening gegeven. Het is plezierig
complimenten te ontvangen en vast te stellen dat je de juiste snaar geraakt hebt,
hoewel ik met die complimenten niet altijd goed overweg kan. Een duidelijk leerpunt
voor mij is niet alleen te geven, maar ook te kunnen ontvangen. Verwondering bracht
ook de manier waarop ik opgedane kennis door heb mogen/kunnen geven op mijn
school. Verwondering maar zeker erg veel blijheid, bracht het bericht over de formatie
van het komend jaar, dat ik volgend jaar de groepen 1 t/m 3 mag gaan begeleiden.
Een kers op mijn 2 jarige studie JRK.

Verantwoording
Het boek „Omgaan met dyslexie‟ sociale en emotionele aspecten van Loonstra &
Braams sprong eruit. Dit boek heeft me erg -emotioneel- geraakt, temeer omdat ik nu
veel van de mij zelf kenmerkende problemen een naam kan geven. Er wordt goed op
gewezen hoe voorzichtig we met dyslexie om moeten gaan om de dreiging tot een
cognitieve achterstand en/of handicap te minimaliseren.
Dyslexie is voor veel volwassenen kenmerkend voor hun complete levensstijl. Hier
herken ik veel in en ook tijdens deze studie is dit voor mij een zeer groot virtueel
struikelblok geweest. Het belang is dus erg groot en dit boek (Loonstra, 2010) zal een
bijdrage leveren aan de optimalisering van de diagnostiek, behandeling en
begeleiding van de jongeren (en ouderen) met dyslexie! Met mijn onderzoek en
uitvoering denk ik ook een bijdrage geleverd te hebben op de schaal van mijn school,
evenals de auteurs dat hopen op grotere schaal. Dyslexie kan dan tot een relevante
zwakte beperkt blijven en worden gemaakt. En relevante zwakten hebben we
allemaal, aldus Loonstra & Braams (2010). Dit blijft voor eenieder die werkt met jonge
(risico) kinderen een grote verantwoording en die voel ik door het maken en uitvoeren
van mijn onderzoek nog wel sterker.

Ondanks de goede begeleiding van mijn onderzoeksbegeleider en de fijne support die
ik van mijn critical friends en andere mensen om mij heen heb mogen ontvangen, heb
ik het schrijven van het onderzoek als een zeer zware kluif ervaren. De vertaling naar
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de praktijk echter was me op het lijf geschreven, al zeg ik het zelf.
Ik heb door dit onderzoek mijn eigen kennis van het jonge kind vergroot en tevens
voor mijzelf een duidelijker beeld gekregen over waar mijn eigen interesse ligt als het
gaat over mijn toekomstbeeld en de vraag wat ik wil met deze master-SEN opleiding
in de toekomst. Door dit onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan een tijdige
signalering van dyslexie bij jonge kinderen en tevens de passende ondersteuning,
stimulering en begeleiding hierbij te kunnen vinden en te kunnen bieden.

Ik kijk terug op een brede leerrijke ervaring die voor mij een grote betekenis heeft
gekregen.
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Inclusief onderwijs en dit onderzoek
Het jonge risicokind met leesproblemen en/of dyslexie, vraagt om specifieke
aandacht binnen Passend Onderwijs, wat gepland staat voor augustus 2012.

Dyslexie is een aangeboren leerprobleem en beïnvloedt het leren binnen de
cognitieve ontwikkeling, maar ook het sociaal-emotioneel functioneren van een kind.
Aandacht, goede begeleiding en het gebruik van de juiste compenserende
leermaterialen zijn daarom van belang, op school en thuis (Kleijnen, 2010).

Passend onderwijs zou het begin kunnen zijn van Inclusief onderwijs. Daarvoor is
nodig om ieder kind te zien als een individu met talenten die het verdient om tot bloei
te komen in een reguliere setting, al dan niet met de benodigde ondersteuning, aldus
Reichrath & Verlaan (2011).
Leraren moeten dus goed in kunnen spelen op de verschillende onderwijs- en
zorgbehoeften van het kind.
Leraren hebben een belangrijke signalerende taak. Verder moeten ze goed kunnen
observeren en in staat zijn tot reflecteren op de redenen voor de leer- en/of
gedragsproblemen. Zij moeten daarbij op de hoogte zijn van de ontwikkeling
behorende bij het jonge kind. Ook is het kind erbij gebaat als leraren planmatig
werken met de leer- gedragsproblematiek om de passende ondersteuning te bieden.
Leraren moeten zich hierbij ondersteund en geholpen weten door hun
schoolbesturen en schoolleiders. In de lerarenopleidingen, maar ook via bij- en
nascholing, dienen zij een breed scala aan handelingsmogelijkheden te krijgen
aangereikt schrijft de onderwijsraad in een advies rapport Onderwijsraad (2010):
De plannen zijn gebundeld in het Masterplan Dyslexie voor het toekomstige
onderwijs, in opdracht van de Minister van onderwijs:
• scholing en begeleiding van medewerkers in het onderwijs
• stimuleren van gericht schoolbeleid over dyslexie
• deskundigheidsbevordering van lerarenopleidingen
• implementatie van de protocollen dyslexie in basis- en voortgezet onderwijs
• ondersteuning van ouders van kinderen met dyslexie
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Voor het jonge kind met signalen van leesproblemen en/of dyslexie betekent de vorm
van inclusief onderwijs dat na de signalering, gerichter gehandeld kan gaan worden
in deze problematiek. Hierdoor ondervindt het jonge risicokind een geringere
cognitieve en sociaal emotionele achterstand en kunnen de kwaliteiten van het kind
benut worden (Loonstra, 2010). Dit alles met het oog op het bieden van een
volwaardige positie voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (BeetsKessens, 2009).
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Nawoord
Denken in mogelijkheden is de lijfspreuk van mijn man Peter. Deze woorden hebben
voor mij een grote betekenis gekregen gedurende dit onderzoek. Peter: mijn steun
en toeverlaat die een zeer grote bijdrage heeft geleverd aan het volbrengen van mijn
onderzoek, door keer op keer weer met mij te zoeken naar mogelijkheden. Ik had dit
onderzoek ook niet kunnen volbrengen zonder hulp en begeleiding van Aleid; mijn
onderzoeksbegeleidster met telkens weer een positieve stimulans en feedback. Mijn
kinderen: Bram, Wouter en Luuk voor het geduld en de digitale instructies. Karin als
bijzondere critical friend. Suzanne en Julia als lay-outondersteuners. Cilia en Nicole
als onderzoekgroepondersteuners. Marieke, Desiré, José, mijn collega‟s en vele
anderen die me vaak bemoedigend toegesproken hebben en de ruimte en tijd
gegeven hebben. In het bijzonder nog Mariëlle, mijn duopartner, voor haar begrip,
steun en ruimte ten aanzien van onze groep 1-2.

Denken in mogelijkheden is wat ik voor Jonge Risicokinderen wil blijven doen.

Ter overdenking:
Bij beperkingen zul je altijd tegen grenzen aanlopen,
de mogelijkheden van mensen kennen geen grenzen (Doorn, 2010).
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Bijlage: uitleg + bijlage
Hieronder een beschrijving van de verschillende bijlagen als toevoeging bij mijn
onderzoek:

Bijlage 1: De ontwikkeling van het fonologisch bewustzijn
De ontwikkeling van het fonologisch bewust zijn, uit het Protocol Leesproblemen en
Dyslexie voor groep 1 en 2, van Hanneke Wentink en Ludo Verhoeven, 2007.
De onderverdeling uit het boek is die boven aan de bladzijde en die eronder staat is
de onderverdeling zoals ik die heb samengepakt voor mijn Klankkast indertijd.

Bijlage 2: Foto’s workshop Klankkast/ Rekenflat
Dit zijn foto‟s van de Klankkast (en de rekenflat) met een korte tekst en uitleg voor
een presentatie die ik heb gegeven in het schooljaar 2008-2009 binnen het bestuur
waarvoor ik werk, aan collega‟s van de diverse scholen.
Dit zit in de bijlage om een beeld te kunnen vormen bij de theorie over de Klankkast.

Bijlage 3: De basisbouwstenen van het denken (cognitieve functies)
De methode werkt door vanuit een positieve kijk mensen verder helpen, te denken in
mogelijkheden, met daarbij de waarnemingen als een fundament van de gehele
cognitieve ontwikkeling, te zien op dit model van E. Doorn (2010).
Bijlage 4: Vragenlijst voor interviews en uitgewerkte interviews
Dit is de vragenlijst behorende bij het interview die ik heb afgenomen voorafgaande
aan een lezing van de vereniging Balans, met als doel om voor mezelf een beter
beeld te creëren van de bijkomstigheden en de gevolgen behorende bij dyslexie.
Bijlage 5: Vragenlijst aan de collega’s van de groepen 1-5
Deze vragenlijst heb ik samengesteld vanuit het Protocol, ten aanzien van het aanbod
en de leeromgeving, met als doel voor mezelf vanuit deze antwoorden, een beeld te
creëren hoe we volgend jaar verder gaan met deze implementatie.
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Bijlage 6: De begripsindeling taalproblemen
De begripsindeling taalproblemen, is afkomstig uit: het onderzoek van A.L. Keegstra,
„Language Problems in Young Children‟ (2010).
Bijlage 7: Foto’s van de Klankboom en de daarbij behorende bewoners en de
diverse attributen
Op de foto zie je de Klankboom die in plaats van de Klankkast is gekomen en de
daarbij behorende materialen, die zich nog kunnen uitbreiden in deze kist.

Bijlage 8: Foto’s van de diverse bijeenkomsten met betrekking tot de
implementatie
Enkele foto‟s als weergaven van de verschillende bijeenkomsten.
Bijlage 9: Een kort artikel over het signaleren
In het kader van mijn onderzoek wil ik bij mijn collega‟s onder de aandacht brengen,
dat we al veel winst kunnen halen uit het vroegtijdig oppakken van signalen die
kunnen leiden tot leesproblemen en/ of dyslexie. Signalen vanuit de ouders,
peuterspeelzaalleidsters, specialisten en andere betrokkenen bij het kind, eventueel
te halen uit de verschillende overdrachtformulieren.

Bijlage10: Lijst met taalstimuleringen gespreksvaardigheden bij het bekijken
van video
Ik gebruik de lijst hier als middel om gerichter te kijken naar een aantal
taalstimuleringen- gespreksvaardigheden samen met mijn collega‟s in de
bijeenkomsten 3 en 4.
Bijlage 11: De hand-outs van de vier achtereenvolgende
implementatiebijeenkomsten
Dit zijn de drie hand-outs en een inleiding, die heb samengesteld voor het verzorgen
van de eerste vier implementatie bijeenkomsten.
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Bijlage 1: De ontwikkeling van het fonologisch bewustzijn

Stadia
Fonologisch bewustzijn:
1
Opdelen van zinnen in woorden

Groep
1-2

2

1-2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Opdelen van samengestelde woorden in afzonderlijke
componenten
Opdelen van woorden in lettergrepen
Verbinden van lettergrepen tot woorden
Opzeggen van rijmpjes samen met iemand anders
Individueel opzeggen van rijmpjes
Herkennen van eindrijm
Toepassen van eindrijm: zelf ontdekken van rijm, produceren van
rijm
Fonemisch bewustzijn:
Herkennen van beginrijm in langgerekte woorden
Herkennen van beginrijm in gewoon uitgesproken woorden
Toepassen van beginrijm
Klinker in een woord isoleren
Auditieve analyse op klankniveau
Auditieve synthese op klankniveau
Letters kunnen benoemen

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
2

2
2
2
2-3
2-3
2-3
2-3

De ontwikkeling van het fonologisch en fonemisch bewustzijn
Uit het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1-2
Door Hanneke Wentink en Ludo Verhoeven (2007).
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Bijlage 2: Foto’s workshop Klankkast/ Rekenflat

Workshop TAALFLAT (klankkast)& REKENFLAT
(voor leerkrachten groep 1 t/m 4, remedial teachers en andere geïnteresseerden.)

Werken met het dyslexie Protocol valt niet mee.

De Taalflat biedt daarbij ondersteuning in visuele en
creatieve zin, zeer aansprekend en op niveau van het
jonge kind. Een kast met verschillende laatjes elk
gekoppeld aan een fase van het klankbewustzijn, bijv.
rijmen.

Rekenen is erg abstract, zeker voor jonge kinderen.
De Rekenflat biedt op een speelse en aansprekende
manier houvast, bij het doorlopen van de
rekenvoorwaarden met zijn verschillende domeinen,
bijv. ordenen.

Hierbij ook een afbeelding van de Rekenflat, die volgens hetzelfde principe werkt als
de Klankkast, maar dan met de reken tussendoelen. Dit is een uitnodiging voor een
workshop die ik binnen de collega‟s van het SKBO (Stichting Katholiek Basis
Onderwijs, met 14 aangesloten scholen) heb verspreid.
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Bijlage 3: De basisbouwstenen van het denken (cognitieve functies)

De basisbouwstenen van het denken (cognitieve functies)

(model van Emiel van Doorn, medewerker bij StiBCO).

De hierboven genoemde cognitieve functies kunnen als bouwstenen gezien worden
van een denkproces. Deze stenen worden vanuit de eerste waarnemen opgebouwd.
Elke keer komt er een steen bij (zie het bovenstaande model). De steen van het niet
blokkeren houden we apart. Wanneer deze namelijk gebruikt wordt, blokkeert die het
denkproces. Het blokkeren kan om cognitieve, sociale of emotionele redenen
gebeuren, en vraagt van de begeleider specifieke aandacht (www.stibco.nl).
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Bijlage 4: Vragenlijst voor interviews en uitgewerkte interviews

Vragen voor interview op de bijeenkomst over dyslexie vanuit de Vereniging Balans
in de bibliotheek Tilburg (10-11- 2010):

1. Wat is de reden van Uw aanwezigheid hier deze avond?

2. Op welke leeftijd ondervond U dat er sprake was/ is van dyslexie, bij U of de
persoon in kwestie die de reden is van Uw bezoek hier?

3. Heeft het hebben van dyslexie consequenties, voor U of de persoon in kwestie?
Zo ja welke?
4. Is het mogelijk „normaal‟ te functioneren met dyslexie?

5. Hoe gaat het nu en waar is/ heb je behoefte aan?

Marja v.d. Steen – Implementatie van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1/2 in de methode Schatkist

52

Eerste geïnterviewden: een ouder echtpaar. (Dhr. en mevr. Van Broekhoven)

1. Wat is de reden van Uw aanwezigheid hier deze avond?
Wij hebben een kleinkind die dyslexie heeft en waar wij wekelijks op passen. Wij
hopen hier wat meer erover te weten te komen om haar hierbij zo goed mogelijk te
kunnen begeleiden op de momenten dat ze bij ons is.
2. Op welke leeftijd ondervond U dat er sprake was/ is van dyslexie, bij U of de
persoon in kwestie die de reden is van Uw bezoek hier?
We weten het van ons kleinkind nog maar een jaar en ze is nu 8 jaar oud.
3. Heeft het hebben van dyslexie consequenties, voor U of de persoon in kwestie?
Zo ja welke?
Ze heeft erg veel moeite met lezen en vindt dat ook helemaal niet leuk, dus lezen wij
erg veel voor als zij bij ons is.
4. Is het mogelijk „normaal‟ te functioneren met dyslexie?
Dat vinden we moeilijk te beantwoorden. De dyslexie komt niet uit onze kant van de
familie. We weten niet precies wat de problemen zijn die je kan tegen gaan komen.
Dit horen we hier deze avond wellicht. We hopen dat ons kleinkind de juiste hulp op
tijd krijgt.
5. Hoe gaat het nu en waar is/ heb je behoefte aan?
Het gaat goed behalve het lezen dan, wij hebben behoefte aan inzicht in wat wij voor
haar kunnen betekenen.
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Tweede geïnterviewde: een moeder van een puber dochter. (Mevr. Van
Arendonck)

1. Wat is de reden van Uw aanwezigheid hier deze avond?
Ik heb een dochter met dyslexie en vermoed het zelf ook te hebben, maar het is bij
mij nooit officieel vastgesteld. Ik hoop hier van de mensen van Balans te horen wat ik
als ouder nog specifiek voor haar kan betekenen. En andere tips zijn altijd welkom. Ik
wil ook even kijken of ik lid van deze vereniging wil worden.
2. Op welke leeftijd ondervond U dat er sprake was/ is van dyslexie, bij U of de
persoon in kwestie die de reden is van Uw bezoek hier?
Bij mijn dochter is het in groep 7 pas geconstateerd, ze is toen ook een jaar blijven
zitten.
Wat mijzelf betreft vielen de kwartjes pas toen we over de problematiek van onze
dochter aan de praat raakten met de begeleiders en anderen.
3. Heeft het hebben van dyslexie consequenties, voor U of de persoon in kwestie?
Zo ja welke?
Volmondig: Ja, ik heb het zelf altijd gekoppeld aan geen goed taalonderwijs, in
combinatie met mijn intelligentie. Lezen en schrijven waren voor mij altijd een ramp
zeker als dat voor de groep moest; dit heeft veel impact gehad op mijn
zelfvertrouwen, nu nog!
Wat mijn dochter betreft dreigde dit (het verliezen van haar zelfvertouwen) ook te
gebeuren, omdat zij als één van de enigne in haar groep op haar lagere school in
Vught C scoort tussen alle A-tjes. Het jaar doubleren heeft haar goed gedaan en we
hebben zorgvuldig gezocht naar een passende middelbare school in Den Bosch,
waar ze nu zit. Wel met in ons achterhoofd haar dyslexie.
4. Is het mogelijk „normaal‟ te functioneren met dyslexie?
Ja, dat denk ik wel. Ik werk zelf uiteindelijk ook in het onderwijs. Voor mij zelf was het
wel beter geweest als het eerder een naam gekregen had mijn „dom zijn‟.
Dit maakt wel dat ik daar voor mijn dochter wel extra waakzaam op ben dat ze goed
in haar vel zit. De dyslexie zegt namelijk niets over haar kwaliteiten. Ze zal er wel
haar hele leven last van blijven houden en ik hoop dat ze daar goed mee leert om te
gaan.
5. Hoe gaat het nu en waar is/ heb je behoefte aan?
Ja, het gaat op deze middelbare school erg goed en ze haalt prachtige punten, maar
bovenal gaat ze graag naar school. Tips!
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Derde geïnterviewde: jonge man zittend op het vervolg onderwijs. (B. de Oever)

1. Wat is de reden van Uw aanwezigheid hier deze avond?
Mijn eigen dyslexie. Ik wil er wel wat meer over horen, wat mij kan helpen, want ik
heb er veel last /ongemak van in mijn dagelijks leven.
2. Op welke leeftijd ondervond U dat er sprake was/ is van dyslexie, bij U of de
persoon in kwestie die de reden is van Uw bezoek hier?
Pas op de middelbare school in de tweede, ik was goed in het compenseren van mijn
dyslexie zeiden de begeleiders toen, door mijn vlotte babbel.
3. Heeft het hebben van dyslexie consequenties, voor U of de persoon in kwestie?
Zo ja welke?
Ja, het heeft voor mij zeker consequenties. Zelf denk ik, maar dat is niet bewezen,
hoor! Dat ik er door mijn dyslexie een soort van ADHD erbij heb ontwikkeld, ofwel die
vlotte babbel. En die combinatie maakt dat ik regelmatig beperkt wordt in mijn
functioneren. Bv: als ik op mobieltje iemand heb gesproken en ik hang op, dan ben ik
5 minuten later al weer kwijt wie het was en dat kan knap lastig zijn, i.v.m. afspraken
en dergelijke. Ook tijdens mijn colleges die ik volg voor mijn opleiding kan ik later niet
uit mijn eigen aantekeningen komen, niet echt handig kan ik je zeggen.
(Als advies heeft deze jongeman deze avond nog gekregen om de aantekeningen
van een ander te gebruiken of om de colleges op te nemen op een dictafoon.
Betreffende zijn telefoontje, gaf een „lotgenoot‟ haar tip aan hem; zorg dat je een
notieboekje bijhoudt, maak een korte aantekening eventueel voorzien, wat bij haar
hielp, van een picto.)
4. Is het mogelijk „normaal‟ te functioneren met dyslexie?
Nou…… eigenlijk weet ik niet wat bij mij de overhand heeft de dyslexie of de ADHD
of is het juist de combinatie. En wat is normaal, weet ik dat nog wel? Zelf heb ik het
idee dat het me veel extra moeite kost met alles. Op deze school moet ik steeds
maar weer vragen om meer tijd voor mijn toetsen en dat soort dingen, daar word ik
wel eens moe van.
5. Hoe gaat het nu en waar is/ heb je behoefte aan?
Aan goede tips die het voor mij allemaal wat gemakkelijker maken, ik wacht het af
deze avond!?
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Vierde geïnterviewde: docent van een leerling met dyslexie. (Mevr. Ouwendijk)

1. Wat is de reden van Uw aanwezigheid hier deze avond?
Ik ben docent in het basisonderwijs, momenteel heb ik groep 4 en ik heb nu voor het
tweede jaar een kind met dyslexie. Ik ben uit belangstelling en nieuwsgierigheid
gekomen naar deze vereniging, wat er allemaal voor nieuwe ontwikkelingen in zicht
rond dyslexie zijn op dit moment. In de hoop dat ik daar wat aan heb en wat mee kan
voor mijn leerling.
2. Op welke leeftijd ondervond U dat er sprake was/ is van dyslexie, bij U of de
persoon in kwestie die de reden is van Uw bezoek hier?
Deze leerling is aan het begin van dit schooljaar, gediagnosticeerd. Dat was in groep
3, het jaar ervoor al aangezwengeld.

3. Heeft het hebben van dyslexie consequenties, voor U of de persoon in kwestie?
Zo ja welke?
Ja, een achterstand in zijn leesniveau en het baart me zorgen of dat het geen invloed
gaat hebben op zijn algehele cognitieve ontwikkeling?
4. Is het mogelijk „normaal‟ te functioneren met dyslexie?
Ja dat denk ik wel, maar wellicht hoor ik hier vanavond wat anders. Ik zeg daar wel
bij dat de ouders en de andere begeleiding die bij deze kinderen met dyslexie
betrokken zijn, wel een grote rol spelen, in het hoe later te gaan functioneren.
5. Hoe gaat het nu en waar is/ heb je behoefte aan?
Ik ben met name erg benieuwd naar hulpmiddelen die er zijn voor het kind, die hem
kunnen helpen/ ondersteunen met en bij zijn dyslexie.
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Bijlage 5: Vragenlijst aan de collega’s van de groepen 1- 5.
Groep:……….
1. Als je 100% te verdelen hebt over deze vier vaardigheden, hoe ligt dan de
verdeling in jouw groep over de dag? Verdeel de 100% onder deze vaardigheden.
Spreken

luisteren

schrijven

lezen

2. De geletterde omgeving:
Heb je verschillende soorten boeken in je lokaal, bv: prentenboeken, rijmboeken,
informatieve boeken, maar ook folders, tijdschriften en stripboeken?
Omcirkel welke je hebt en beschrijf wat je nog graag zou hebben in jouw groep.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Lees- en schrijfhoek:
Heb je in je lokaal een leeshoek?
Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Heb je in je lokaal een schrijfhoek? Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Kunnen de kinderen in deze hoeken zelfstandig aan de
slag?............................................................................................................................
Welke materialen heb je voor het inrichten van deze hoeken, bv: leesboeken, cdspeler, koptelefoon, leesbankje, kussens, leesknuffel, potloden, stiften,
overtrekletters, stempels, magneetletters?
Omcirkel welke je hebt en beschrijf wat je nog graag zou hebben in jouw groep.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Toegankelijkheid van materialen:
Zijn alle materialen voor de kinderen toegankelijk en opgeborgen op hoogte van de
kinderen? Zijn de materialen voorzien van pictogrammen en geschreven kaartjes?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Liggen er door de kinderen zelfgemaakte schrijfproducten ter inzage voor elkaar op
een toegankelijke plek?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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5. Werken met een ABC muur:
Heb je een ABC muur met voldoende ruimte om woorden met een afbeelding erbij te
hangen?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Werken met een digitaal schoolbord:
Als je ermee werkt, wordt deze ook ingezet voor de woordenschatuitbreiding, zo ja
hoe?
En gebruik je dit bord al betekenisvol, en zo ja, hoe ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. Betekenisvolle activiteiten:
Betekenisvolle activiteiten zijn activiteiten die de leerling motiveren en waar hij iets
over wil leren centraal, bv: schrijven van een boodschappenbriefje of het lezen van
een informatief boekje over baby‟s als de juf in verwachting is.
Noem er een aantal die je regelmatig toepast:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

8. Interactief voorlezen:
Hoe vaak in de week lees je interactief voor?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Met wat voor soort boek doe je dat?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
9. Voorbeeldfunctie van de leerkracht:
Zie je jezelf als voorbeeldfunctie, als het gaat om het laten zien dat lezen en schrijven
(spreken en luisteren) belangrijk is? Zo ja hoe dan?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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10. Ondersteuning in thuissituatie:
Thuis kan men ook een positief effect op de ontwikkeling van de geletterdheid
uitoefenen.
Is dit het geval en is het divers genoeg?
Ja,………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nee, heb je nog tips hoe dat verbeterd kan worden?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Wat zou je nog graag willen weten over leesproblemen en dyslexie, als er een
volgende bijeenkomst zou komen?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Bijlage 6: De begripsindeling taalproblemen

Afkomstig uit: het onderzoek van A.L. Keegstra, „Language Problems in Young
Children‟ (2010).

Marja v.d. Steen – Implementatie van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1/2 in de methode Schatkist

60

Bijlage 7: Foto’s van de Klankboom en de daarbij behorende bewoners en de
diverse attributen

De Klankboom (in ontwikkeling) die in plaats van de Klankkast is gekomen. Met op
de achterzijde een overzicht van de ontwikkeling van het fonemisch en fonologisch
bewustzijn (zie bijlage 1).

Links op de onderste foto de verschillende bewoners van de Klankboom, die
langzaam aan hun intrede in de boom doen en zij worden gekoppeld aan één van de
onderdelen van het fonologisch bewustzijn. Daarnaast staat een bak met materialen
die te gebruiken zijn om de verschillende activiteiten betekenisvoller te maken.
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Bijlage 8: Foto’s van de diverse bijeenkomsten met betrekking tot de
implementatie
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Bijlage 9: Een kort artikel over het signaleren
Beste collega‟s
De vorige bijeenkomst heb ik jullie een stukje bewustwording omtrent het protocol
leesproblemen en dyslexie bijgebracht middels een PowerPoint presentatie en het
demonstreren van de Klankkast. Hierbij hebben we gesproken over het belang van
het vroegtijdig signaleren van eventuele hiaten in de taalontwikkeling. Bij het
ontwikkelen is het goed om te weten dat het jonge kind het beste leert vanuit spel.
Het belang van spelenderwijs en betekenisvol aanbieden van de verschillende
activiteiten in de groep 1-2 is dus groot . De eerste 7 à 8 jaar van het leven van een
kind zijn van essentieel belang. In deze jaren worden er tussen de hersenenhelften
vele verbindingen gelegd en worden de hersenen uitgerijpt. Deze uitrijping wordt
ondersteund door veel bewegen en het prikkelen van de zintuigen, of wel de
sensomotorische ontwikkeling. Waarnemen en handelen (sensomotoriek) vormen de
onderbouwing van het denken (cognitieve ontwikkeling).
In Schatkist wordt een registratiesysteem voor observatiepunten voor onder andere
beginnende geletterdheid gegeven. Dit is een eerste signalering van kinderen, de zo
geheten vroeg signalering. Deze vroegsignalering begint al bij de eerste notitie die de
IB-er maakt vanuit de lijst aanvullende gegevens van een kind, die de ouders op
verzoek van school invullen, alsmede de gegevens uit de OPO- overdracht. Wat
noteer je als leerkracht uit de bovengenoemde lijsten voor het kind met betrekking tot
de vroegsignalering van dyslexie:
- Komt er dyslexie in de familie voor (erfelijke component)?
- Is een kind laat gaan praten; vertraagde spraaktaalontwikkeling
- Heeft een kind een motorische achterstand; laat gaan lopen, niet gekropen
- Is er sprake van keel, neus en/of oor problemen
- Nationaliteit ouders (meertaligheid thuis)
- Wordt er thuis veel of weinig voorgelezen (bezoek bibliotheek)
- Heeft het kind nu of anderszins logopedie genoten?
Wanneer je al één of meerdere punten die hierboven genoemd staan hebt genoteerd
bij een kind (in het leerling volg systeem), is het zaak extra alert te zijn. Zijn er
vervolgens zaken, ten aanzien van de beginnende geletterdheid die opvallen
(moeilijk onthouden van liedjes of versjes, het niet begrijpen van vragen, klanken aan
de juiste letter koppelen, e.d.) bij het kind in de groep, dan verdient dit kind bijsturing
en/ of extra stimulering in zijn of haar spraak- taalontwikkeling, om zo specifiek meer
inzicht te krijgen in de taal- en leesontwikkeling. Ook kun je naast deze observatielijst
de aanvullende gegevens, lijsten en toetsen van het protocol Leesproblemen en
Dyslexie voor groep 1 en 2 gebruiken. Een goede spraak- taalontwikkeling is een
noodzakelijke, maar geen afdoende voorwaarde om dyslexie te voorkomen. Het
leren lezen vraagt meer dan een mondelinge taalvaardigheid bijvoorbeeld:
waarnemen via zien; visueel- analytisch vermogen, waarnemen via horen; auditieve
vermogen, begrip van het taalsysteem, motorisch vermogen tot klank vorming. Deze
boven genoemde vaardigheden/ vermogens, evenals het stimuleren van de talige
vaardigheden (taalbegrip en taalproductie) en inclusief het oefenen van het
fonemisch bewustzijn zijn wel van groot belang om tot het uiteindelijke lezen te
komen.
Aan jullie nu dus de vraag om, nu we ons voorbereiden op de gesprekken door het
invullen van een lijst SEO, ook eens te kijken naar de oudere notities gemaakt (in het
leerlingvolgsysteem) van de leerling over het hier bovengenoemde en daar voor
jezelf een aantekening over te maken. Dit alles als aanvulling op het implementeren
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van het leesprobleem en dyslexieprotocol in de methode Schatkist. Aan het MT wil ik
vragen nog eens kritisch te kijken naar de lijst met aanvullende gegevens, die wij
ouders van nieuw aangemelde kinderen laten invullen. Hierbij in het achterhoofd de
volgende vragen: wat vinden wij belangrijk om te weten van de kinderen en hun
achtergronden die zich onze op school aanmelden? en waarom? Wat voegt het toe
voor het onderwijs aan het kind als we dit weten? En wat zenden we naar de ouders/
verzorgers uit met het stellen van deze vraag? Waar nodig wil ik mij er ook wel over
buigen. Ik heb al twee voorbeelden van andere scholen ter inspiratie. Alvast dank
voor de moeite. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, hoor ik het graag.
Vriendelijk groet Marja
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Bijlage10: Lijst met taalstimuleringen gespreksvaardigheden bij het bekijken
van video interacties
-

Interactief voorlezen (Wentink, 2010)

-

Hieronder vatten we een aantal belangrijke taalstimulerende
gespreksvaardigheden samen in de vorm van tips bij het interactief voorlezen van
het prentenboek in de kleine kring.

-

Laat de kinderen voorspellen („Waar gaat het verhaal over, denk je?‟ „Wat zou
Rokko nu gaan doen?‟).

-

Geef ruimte voor inbreng van de kinderen.

-

Reageer op de inbreng van de kinderen.

-

Vul opmerkingen aan tot welgevormde zinnen.

-

Leg onbekende woorden kort en duidelijk uit.

-

Geef af en toe een samenvatting van (een deel van) het verhaal.

-

Stel verschillende soorten vragen (open, gesloten).

-

Gebruik naast vragen ook prikkelende beweringen.

-

Laat af en toe een stilte vallen. Meestal zal het kind uit zichzelf verder praten.

-

Vraag door als een kind iets beweert dat „niet kan‟ („Hoe weet je dat?‟ „Is dat echt
zo?‟ „Hoe kan dat dan?‟).

-

Leg een relatie met de voorkennis en de eigen ervaringen van de kinderen („Wie
heeft er wel eens met een boot gevaren?‟).

-

Bespreek het probleem en de oplossing van het verhaal.

-

Gebruik mimiek en gebaren.

-

Bescherm de beurt van stille kinderen („Ik zie jullie vingers wel, maar ik heb het
gevraagd aan Aimee, die mag het zeggen‟).

-

Speel beurten door („Esther, Jason zegt dat opa een nieuwe fiets moet kopen,
wat vind jij?‟).

-

Wijs af en toe mee terwijl hij voorleest (bewustwording bij de kinderen van de
leesrichting links naar rechts en van boven naar beneden)

-

Maak waar mogelijk gebruik van concreet materiaal, zoals poppen,
speelgoedbeesten of voorwerpen als concreet houvast (dit wekt vaak de
interesse op bij de kinderen).
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Bijlage 11: De hand-outs van de vier achtereenvolgende
implementatiebijeenkomsten
Implementatiebijeenkomst 1

Bijeenkomst 1
Implementatie Protocol
Leesproblemen en Dyslexie
binnen de methode schatkist
27 september 2010

Je stopt niet met spelen omdat je
oud wordt, je wordt oud omdat je
niet meer speelt!

SPEL daar komen we dadelijk nog op terug, maar spel is van
(levens)belang! (om in contact te staan met de wereld om je
heen) Om te communiceren je taal vaardigheid ontwikkelen.
Ik ben door Vera in een brief naar de ouders beschreven als
een deskundige op het gebied van dyslexie (15 sept.). Ik
weet niet of ze daarmee bedoeld heeft
ervaringsdeskundige!?
Dit uit zich bij mij als volgt:
-niet weten hoe ik bepaalde woorden moet schrijven, geen
beeld hebben bij een woord.
-niet op woorden kunnen komen,tijdens een gesprek.
-spreekwoorden veranderen: het ei uitvinden i.p.v. het wiel

Bewustwording

Bewustwording: je bewust zijn van het feit dat dyslexie
bestaat en dat wij in de kleutergroepen daar al wat mee
kunnen.
Belang: we moeten het belang er wel van inzien dat we er in
groep 1-2 wat mee moeten. Maar naar ik hoop ook kunnen
doen, in ieder geval vroegtijdig signaleren.
Beeldvorming: hoe gaan we dat doen en hoe gaan we dat
vormgeven? Dit is een aanzet en ik hoop een stimulans tot
implementatie van het dyslexie protocol in de methode
schatkist.

Belang

Beeldvorming
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Het fundament

Het wezenskenmerk van het jonge
kind is?

Een metafoor:
Ieder huis vertoont naar verloop van tijd een krimp en/ of
haarscheurtje, je ontdekt je eigen plussen en minnen van het
huis, de kunst is dan vaak de minnen te verbeteren of weg te
werken en de plussen meer te benadrukken.
Maar alles staat en valt bij een solide fundament, daar kun je
op voortbouwen alleen, met behulp van advies of door het
inhuren van een specialist.

Dit behoeft weinig uitleg, het spreekt voor zich.
Spel is wel iets wat we moeten behouden voor het jongekind,
omdat het jonge kind op deze manier het beste leert en dus
anders dan het oudere kind.
Groep 1-2 kenmerkt zich dan ook door:

•
•
•

Spel-Spelen

•

„waarnemen en handelen vormen
de onderbouwing van het denken.‟
(de cognitieve ontwikkeling)

werk- en speelhoeken
vrije keuze van activiteiten en vrijspel
de observatie van kinderen in hun vrije activiteiten, hun
ontwikkeling op de voet volgen en die – op de voor
individu juiste momenten- stimuleren
werken in groepen

Dit is een uit spraak van Prof. Dr. W. J. Bladergroen.
Hiermee wil ik U laten zien dat zowel waarnemen en
handelen, DE bezigheden van spel zijn en dus ook de
manier van het leren van het jonge kind.
We gaan kijken naar de opbouw van het waarnemen als de
bouwstenen voor het denken.(volgende blad)
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De basisbouwstenen van het denken
(cognitieve functies)

De zintuiglijke ontwikkeling
De zintuigen- of sensoren- zijn organen die
prikkels ontvangen.
- De evenwichtsorganen
- De stand- en bewegingszintuigen
- De tastzin (gevoel)
- De oren
- De ogen
- De neus
- De mond en tong
Voorbeeld A. auditieve synthese

Betekenisvol leren!
» Kinderen worden actiever, werken samen en
spreken elkaar aan.

» Ze gaan ook thuis met een onderwerp door, dat
hoor je van ouders.

» De kinderen stellen meer vragen, lezen meer,
onthouden meer en concentreren zich beter.

De hierboven genoemde cognitieve functies kunnen als
bouwstenen gezien worden van een denkproces. Deze
stenen worden vanuit de eerste (waarnemen) opgebouwd.
Elke keer komt er een steen bij (zie het bovenstaande
model). De steen van het niet blokkeren houden we apart.
Wanneer deze namelijk gebruikt wordt, blokkeert het
denkproces.
Om goed te kunnen waarnemen en handelen hebben we het
volgende nodig!(volgende dia)

Een goede sensomotorisch ontwikkeling, is nodig voor het
goed kunnen waarnemen en handelen.
Als een baby geboren wordt zijn de hersenen slechts
gedeeltelijk gevormd. Vele hersencellen zijn aanwezig, maar
de functie van de cellen en de vele noodzakelijke
verbindingen moeten nog gevormd worden. De eerste 7 à 8
jaren van het leven van een kind zijn van essentieel belang.
In deze jaren worden er in de hersenen vele verbindingen
gelegd en worden de hersenen uitgerijpt. Deze uitrijping
wordt ondersteund door veel bewegen en het prikkelen van
de zintuigen, of wel de sensomotorische ontwikkeling. Al
deze prikkels en bewegingen worden opgeslagen in de
hersenen(het geheugen)

Om die hierboven besproken ontwikkelingen zo goed
mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat we het
onderwijs zo betekenisvol mogelijk maken.
Betekenisvol een mooi woord met en grote inhoud.
Met de klankkast en de rekenflat proberen we het leren van
de spraak- taalvoorwaarden en de rekenvoorwaarden
betekenisvol te maken.
Iets waarvan ik zag dat het dreigde te verdwijnen
(aanschouwingsmateriaal)

Duwen en trekken levert minder op dan
uitnodigen en aanmoedigen.

Marja v.d. Steen – Implementatie van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1/2 in de methode Schatkist

69

Opbouw spraak- en taalsysteem!

Even kort een theoretische toelichting, wat er allemaal bij
komt kijken, dus weer even bewust worden.

Kritische en gevoelige periode voor het leren van taal: 0-7 jaar.
Het eerste levensjaar van een kind is uiterst belangrijk voor de spraak- en het
taalsysteem.
Welk vermogen moet een kind bezitten om tot taal spraak te komen:
- het vermogen om te horen, geluiden waar te nemen
- het vermogen tot articulatie van de taal (mond motoriek)
- het vermogen tot verbaal geheugen
- het vermogen tot klankvorming (onderscheid in klanken uit de omgeving of zelf
producerende klanken, brabbelen)
- het vermogen om te begrijpen dat woorden uit een zin in relatie tot elkaar begrepen
kunnen worden, woordgrip
- het vermogen tot taalbegrip, dat de gedachten van een kind op een vloeiende en
logische manier geuit kunnen worden
(het wonder van de taalverwerving, 2010: Goorhuis- Brouwer)

Taal<>Rekenen
•

Het is woensdag, moeder en kind spelen in de inloop. Moeder zegt:
oh, vanmiddag gaan we naar Mega Mindie in de schouwburg! Kind
reageert met verbaasd gezicht: maar gisteren zei je morgen!?

•

Juf ik heb vandaag mijn lage broek aan? (lange broek)

•

Ik ben met papa naar de benzinewinkel geweest. (waarom wel een
schoenenwinkel?)

•

We zitten in de gymzaal klaar met het toetsboekje ordenen. Juf: sla
je boekje maar open en leg je aanwijskaartje maar boven aan de
bladzijde (onder de eerste streep). Eén kind kijkt op en zegt
verbaasd: boven we zijn toch beneden!

De ontwikkeling van het
fonologisch bewustzijn

Taal en rekenen zijn niet los te koppelen van elkaar, zie hier
wat voorbeelden. Maar wij moeten ons ervan bewust blijven
wat we kinderen aanbieden. Daarom vandaag ook een stukje
rekenflat.

Dit is een ongenummerde willekeurige volgorde, ga eens
kijken of je deze op de goede volgorde kan zetten en kijk ook
even of je kan plaatsen wat er bij groep 1 en wat bij 2 hoort?
Doe dit even twee aan twee, het is geen toets maar een
bewustwording.

Uit het protocol leesproblemen en dyslexie.
Pak even een potlood
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Deze mag je op papier hebben. Hier zie je de juiste volgorde
met daaronder de volgorde zoals ik die in de klankkast
handhaaf.

Het toelichten van wat beroemdheden, die betrokkenen zijn
bij de verschillende gedachtegangen achter de klankkast en
rekenflat.

Het toelichting van een aantal
personen, die betrekking hebben
op de gedachtegangen van de
theoretische onderbouwing van de
Klankkast en Rekenflat !

Ivan Pavlov
Klassieke Conditionering

De Russische fysioloog Ivan P. Pavlov:
"Leren is een permanente verandering van gedrag als gevolg
van bepaalde ervaringen."(thinkquest.org)
Pavlov is de ontwikkelaar van het begrip de klassieke
conditionering. De klassieke conditionering houdt in dat een
vaste keten stimulans- gedragsreactie) wordt uitgebreid met
elementen dat het gedrag oproept (Delfos, 2002).
Bijvoorbeeld: één van de bewoners van de klankkast, zoals
beschreven in hoofdstuk 1 is de „stapsmurf‟ (reflex heeft als
consequente eigenschap het praten in klankgroepen,
wanneer kinderen deze smurf zien of een afbeeldingding van
hem gaan zij automatisch in klankgroepen spreken, omdat
ze weten dat hij hen anders niet verstaat. Hierdoor ontstaat
een speels effect op de leersituatie die aansluit bij de
leerbehoefte van jonge kinderen.
Herhaling is essentieel voor leren. De verbindingen tussen
hersencellen worden bij iedere herhaling sterker. (Lazeron,
Dinteren, 2010)
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Lev Vygotsky
Zone van de naaste ontwikkeling

Howard Gardner
Meervoudige intelligentie

Walt Disney

Animatie

De Russisch psycholoog en filosoof Lev S. Vygotski.
“ Men spreekt van betekenisvol leren, wanneer het leren voor
de lerende betekenis heeft ofwel dat de lerende zich ervan
bewust is waarmee hij op dat moment bezig is en waartoe
het kan leiden.”
Vygotsky ziet de ontwikkeling van een kind niet als een
statische, door rijping vastgelegd proces, maar evenmin als
een proces dat geheel afhankelijk is van de toevallige
omstandigheden. Hij beschouwt ontwikkeling als een
dynamisch proces met een constante wisselwerking tussen
rijping en leren. In zijn theorie staan taal, denken en
ontwikkelen centraal (Delfos, 2002).
Het wordt pas echt betekenisvol als het geleerde aansluit op
de zone van „naaste ontwikkeling‟ (ofwel als het zich kan
hechten aan al bestaande kennis). Zo kunnen contexten
waarin de spraak- taal zich verscholen houdt, betekenis aan
de gevraagde spraak- taal activiteiten geven.

De Amerikaanse psycholoog Howard Gardner.
“De bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen”.
Bekwaam om te leren, intelligent, kan volgens Gardner op
verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit betekent dat
je op sommige manieren meer intelligent bent dan op
andere. We leven in een tijd van steeds meer en steeds
snellere veranderingen. Er is dus steeds meer behoefte aan
eigentijdse leermethoden en nieuw denken in scholen. De
klankkast sluit hier goed bij aan; hierbij wordt uitgegaan van
de verschillende manieren van leren en wordt gebruik
gemaakt van de verschillende zintuigen en combinaties
daarvan (Gardner, 2008).

De Amerikaanse filmproducent/ filantroop Walter E. Disney.
'Impossible things don't know they are impossible.' "Wat veel
mensen niet weten, is dat onze hersens op volle toeren
werken als we dagdromen"
Dit zijn uitspraken van meester-fantast Walt Disney zelf. Hij
staat beschreven als filmproducent en de daarbij behorende
zaken, maar ook als animator en filantroop. Kijken we naar
dit woord in het Engels: animated: “bring to live of lively”, tot
leven brengen of levendig. Bij het woord filantroop lezen we:
iemand die het welzijn van de mensen zoekt te verbeteren.
Hij laat door zijn vele producties zien dat een goed product
blijvend voor animatie zorgt en dat herhaling hierbij geen
probleem is. Herhaling is essentieel voorleren. De
verbindingen tussen hersencellen worden bij iedere
herhaling sterker (Lazeron, 2010). De uitwerking op de
fantasie speelt hierbij een belangrijke rol. Het is heerlijk op
een rustig moment te fantaseren (dagdromen). Dan kan
plots alles en verbeelden we ons de gekste dingen. Handig,
want wie iets nieuws wil creëren, kan dat niet zonder zich in
te beelden hoe dat eruit zou zien. Veel goede ideeën komen
tot stand in de verbeelding van uitvinders, wetenschappers,
kunstenaars, ondernemers en tal van anderen. Maar zeker
ook in het „kinderkoppie‟, fantasie en spel zijn niet los te
denken van elkaar.
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Een andere klankkast. Uiteenzetting van de klankkast.

De grote rekenflat. Uiteenzetting van de rekenflat.

Alternatief woordweb
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Letter(woord) muur(deur)

Weegschalen behorende bij de rekenflat.

"Als je niet voor iemands
kwaliteiten gaat,
moet je van zijn gebreken
afblijven."

De Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling
(StiBCO) is in 1988 opgericht met als doelstelling: "het
bevorderen van de cognitieve ontwikkeling door het
bestuderen, verder ontwikkelen en verspreiden van theorieën
en methodes die geplaatst kunnen worden in het kader van
ontwikkelend onderwijs en ontwikkelingsgericht begeleiden".
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Het samen gaan van schatkist en
het protocol dyslexie!?

Hoe kunnen we het dyslexie protocol implementeren met de
methode schatkist.

Implementatiebijeenkomst 2

Bijeenkomst 2
Implementatie Protocol
Leesproblemen en Dyslexie
binnen de methode schatkist
17 maart & 28 maart 2011

We brainstormen daar even over

De theorie over de ontwikkeling
van het jonge kind die vooraf
ging aan de presentatie van de
klankkast en de rekenflat.
(27 september 2010)
Wat hebben jullie over het hierboven
genoemde nog zitten van de vorig
bijeenkomst op de eerste studiedag
(PowerPoint presentatie)
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Basishouding van een kind is
zelfvertrouwen!
Dit oefent en leert een kind ( 0-7 jaar) eerst met
zijn lijf. Vanuit bewegen wordt de basis gelegd
voor de emotionele ontwikkeling.
Vandaar mijn artikel wat ik aan jullie gestuurd heb
op 11-11-2010 over de lijst met aanvullende
gegevens. Wij moeten op de hoogte zijn van de
voorgeschiedenis van het kind van 0-4 jaar, om
het kind goed te kunnen begeleiden.

De zintuiglijke ontwikkeling
De zintuigen- of sensoren- zijn de organen die de
prikkels ontvangen
- De evenwichtsorganen (bewegen- vestibulair)
- De stand en bewegingzintuigen (spieren en
gewrichten- proprioceptie)
- De tastzin (gevoel- tactiel)
- De oren (horen- auditief)
- De ogen ( zien- visueel)
- De neus (ruik)
- De mond en tong ( smaak en geur)

Prikkels!
Voor een goede zintuiglijke ontwikkeling is
het van belang dat wij het kind in
aanraking laten komen met een
veelzijdigheid aan prikkels.

Het belang van zelfvertrouwen moet bij een kind aanwezig
zijn om goed te kunnen leren, kunnen jullie het daar mee
eens zijn?
Een kind moet goed in zijn vel zitten en zich veilig voelen en
daarbij speelt zelfvertrouwen een belangrijke rol. (Noah)
Een goede opbouw van het spraak- taalsysteem speelt
hierbij een belangrijke rol; het vermogen om te kunnen
horen, -onthouden. –klanken te produceren ed.

Deze tekst zat ook al in mijn vorige presentatie, maar dit is
wel waar het om draait. Wanneer ik bij de vorige sheet over
zelfvertrouwen spreek kan een kind dit alleen verkrijgen, als
het kind de prikkels goed kan verwerken. Dus bij
disfunctioneren van één van deze genoemde organen kan
de ontwikkeling wel eens anders verlopen en dat merkt een
kind ook. Dit niet goed werken van één van deze organen
kan een kind onzeker maken en deze onzekerheid komt niet
ten goede van de zelfverzekerdheid/
zelfvertrouwen.(verkoudheden -oorproblemen)

Dit is één van de uitgangspunten van de klankkast en
rekenflat een diversiteit aan prikkels aan te bieden.
Rattenexperiment; twee kooien met daarin ratten, in de ene
kooi was geen speelgoed en in de andere wel.
De ratten in de speelgoedkooi maakten 25% meer synapsen
(een ruimte in de verbinding tussen zenuwcellen) aan en
hadden dus een meer ontwikkeld brein dan de andere ratten.
Daaruit leren wij dat een omgeving die rijk is aan leerprikkels,
leidt tot beter ontwikkelde breinen, tot meer verbindingen en
een hogere bloedsomloop (spelen is prikkelen=leren).
(uit: kinderkopie, door Besty van de Grift)
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Cognitieve ontwikkeling!

Dit maakt de andere manier van leren van kinderen van 0-7
jaar alvorens ze goed voorbereid aan het lees- en
schrijfonderwijs kunnen gaan beginnen.

De veelzijdigheid aan prikkels geeft het kind
veel informatie en deze informatie wordt
opgeslagen in de hersenen; relevant voor
de cognitieve ontwikkeling.

In de volgend 6 sheets vertel ik over de mogelijke
problematieke bij de verschillend zintuigen.
De verschillende zintuigen en de
voorkomende problemen!

De evenwichtsorganen
• Bij onvoldoende ontwikkeling zien we
houterige en onhandige bewegingen, vaak
ook verslapte spieren en kinderen die snel
uit hun evenwicht zijn. Faalangst en een
onzeker zelfbeeld kunnen hiervan het
gevolg zijn.
• Bij een overgevoeligheid evenwicht!!
• Bij een ondergevoelig evenwicht!!

Problemen in het evenwichtsgevoel.
Bij een overgevoeligheid evenwicht is een kind snel draaierig
bij het rollen, dansen, een glijbaan beklimmen. Het heeft een
hekel aan schommelen, aan schuitje varen, naar beneden
glijden, kortom:aan alle activiteiten die de
evenwichtsorganen extra prikkelen. Ook traplopen, een toren
beklimmen of over onregelmatige oppervlakten lopen maken
kinderen onzeker en angstig.
Bij een ondergevoelig evenwicht bewegen kinderen druk,
springen veel, draaien veel met het hoofd en lichaam. Ze zijn
vaak overmoedig en botsen snel, lopen tegen anderen op.
Hun evenwichtsorganen hebben juist behoefte aan veel
prikkels om zich te kunnen ontwikkelen en, op hun beurt, de
ontwikkeling van de hersenfunctie te stimuleren.
Het evenwichtsorgaan zorgt voor de coördinatie van elke
houding en beweging, doordat ze de snelheid, de kracht, de
richting en de afmeting van elke beweging en houding
meten.
Alle prikkels van ogen oren en huid komen binnen via het
evenwichtsorgaan;-(zien) onderuit als hij bloed ziet,-(horen)
draaierig van bepaalde muziek,-(ruiken) misselijk van het
ruiken van vieze lucht.
BV:
Blinddoek: of ga zelf even staan, met je voeten tegen elkaar
en je ogen dicht. Waar in je lichaam voel je de meeste
activiteiten om in evenwicht te blijven?
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De stand en bewegingzintuigen
• Het kind is heel onhandig. Telkens
opnieuw moet het een beweging of
houding voelen alsof het de eerste keer is.
• Het kind heeft de neiging om vaak te
vallen.
• Het kind neemt ongebruikelijke houdingen
aan.
• Het kind heeft een slordige manier van
eten, aankleden en dergelijke.

Problemen in deze sensoren: houding bv: schouders naar
elkaar, puber eet met één arm onder de tafel.
Deze zintuigen zorgen ervoor dat je een „gevoel‟ ontwikkeld
voor de lichaamshoudingen die je aanneemt en de beweging
die je maakt.
Dat gevoel komt onbewust tot stand. De informatie over de
gedane bewegingservaring wordt in de hersenen
opgeslagen. Dankzij deze zintuigen leren we schrijven met
een pen, eten met een lepel, over iets heen stappen
enzovoort. Voor kinderen is het vele malen herhalen van
bewegingen dus erg belangrijk.
BV:
Maak een standbeeld van jezelf> gewoon staan> en probeer
weer in detail dezelfde houding aan te nemen. (wat heb en
hou je van één keer in herinnering.)
Adhd zitkussen

De tastzin (gevoel)
• Een fel temperament kenmerkt zich in een vaak
felle reactie bij kinderen.
• Overgevoeligheid in de tastzin is ook zichtbaar
als een kind zich moe voelt of bang is.
• Bij orgaanproblemen zien we verandering van
doorbloeding van de huid en er ontstaat
overgevoeligheid.
• We zien een afkeer van bepaalde voorwerpen.

Problemen in de tastzin.
In deze tijd , waarin we in een heel hoog tempo leven,
hebben kinderen vaak niet meer de gelegenheid om prikkels
in alle rust te ervaren en te verwerken. Een kind dat aan te
veel stress blootstaat, ervaart een dreiging vanuit de wereld
om zich heen. Het voelt zich machteloos. De draaglast is dan
groter dan de draagkracht en het kind raakt uitgeput. Dit uit
zich in het overgevoelig reageren op allerlei prikkels of juist
in ondergevoelig reageren; dan trekt een kind zich in zijn
eigen wereld terug.
Bij een kind dat te veel prikkels krijgt ontstaan paniek en
concentratieproblemen; hierdoor neemt overgevoeligheid
voor prikkels toe: zie sheet.
Zo heb je weer andersoortige problemen bij onder
gevoeligheid.
De huid toont onze emoties: rood van kwaadheid, groen van
misselijkheid, bleek van schrik, zweten van angst, kippenvel
van de kou, blauw van benauwdheid.
Zo vormen baby‟s zich indrukken van hun omgeving via het
gevoel: hard/zacht , ruw/glad, koud/warm…. Voor de
cognitieve ontwikkeling is dit een eerste aanzet: het
verstandelijk opslaan van kennis over vormen en
consistentie (graad en vastheid van de materie) begint hier.

De oren
• Als kinderen moeite hebben met horen, heeft dit
gevolgen voor hun hele ontwikkeling. Omdat
geluiden prikkelen tot verkenning en tot verdere
ontwikkeling, zijn deze kinderen aangewezen op
andere prikkels om in beweging te komen.
• Om dat gehoor zo‟n nauwe relatie heeft met het
evenwicht, leiden problemen met de oren tot het
zogenaamde “oorgedrag”, het uit evenwicht zijn
van het kind.
• Zowel ondergevoeligheid als overgevoeligheid
voor geluiden, hebben effect op de emotionele
ontwikkeling.

Problemen bij het ontvangen van geluid.
Ondergevoeligheid –niet goed kunnen horen- kan leiden tot
onzekerheid, eenzaamheid,wantrouwen en faalangst.
Overgevoeligheid- te veelgeluiden registeren- leidt tot
geïrriteerdheid, overprikkelde emoties en oververmoeidheid.
(Oorgedrag Adian)
Prikkels via de oren (evenwichtorgaan) hebben een grote
invloed op de emotionele ontwikkeling. Geluiden stimuleren
tot bewegen. Ook bouwen we via het gehoor belangrijke
herinneringen op ( behorende bij beeld en gevoelens;
slippende auto, vallend glas, bepaalde liedjes, de stem van
je moeder).
BV:
Ringtoon van een telefoon
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De ogen
• Als een kind overgevoelig is voor visuele prikkels
reageert het angstig op allerlei veranderingen, is het
onzeker, wordt soms overactief of is juist teruggetrokken.
Deze kinderen zijn snel moe en geïrriteerd; hoofdpijn
wordt vaak als klacht gehoord.
• Heeft een kind juist problemen met zien, dan vraagt dat
om een andere omgeving. Met veel primaire kleuren en
duidelijke markeringen. Overzichtelijkheid en geen
rondslingerende spullen op de grond.
• Kinderen met een beperkt zicht ontwikkelen andere
zintuigen, zoals het gehoor en het voelen, sterker om het
tekort aan visuele informatie te compenseren.

Problemen bij het zien
Voor de laatst genoemden moeten de belangrijke geluiden
kunnen worden opvangen, dus achtergrondmuziek en –
geluiden moeten beperkt blijven.
Ogen zien en kijken, iets wat je bewust wil zien daar kijk je
gericht naar. Oogweefsel bestaat voor het grootste gedeelte
uit hersenweefsel. Dit betekent dat alles wat we zien direct
naar de hersenen gaat, waar onze visuele impressies in het
geheugen worden opgeslagen (geen filter, die er bij de oren
wel is). Oogcontact is van groot belang bij een goede en
oprechte communicatie, ogen zijn de spiegel van de ziel.
Ogen zijn een ondersteuning van het evenwichtorgaan, voor
het inschatten van diepte, afstand en snelheid. Daarom is het
driedimensionaal leren voor de jonge kinderen van groot
belang (tv en computer zijn tweedimensionaal).
BV: ingepakt vogelhuisje en een schoenendoos met dezelfde
inhoud; wat is het, wat denk je, wat er inzit., wat zou je willen
dat er inzit , het oog wil ook wat!

De mond en neus
• Steeds meer kinderen blijken allergisch te zijn
en snel verkouden, ontwikkelen een
oevergevoeligheid van hun luchtwegen. Dit
verhindert de zintuigen reuk en smaak om hun
werk goed te doen. De kinderen ruiken en
proeven slechter en kunnen hun eetlust
verliezen. Ze worden lusteloos en dit vermindert
hun plezier in spel en bewegen. Ook de
ademhaling gaat via de mond en neus. Voor dit
soort kinderen is het essentieel om veel buiten
te zijn. Veel verse en frisse lucht waardoor de
doorbloeding toeneemt.

Zintuigen!

Onze zintuigen stimuleren elkaar, versterken
en vervangen elkaar, hebben elkaar nodig.

Problemen bij het proeven en ruiken.
Geur: geborgenheid, geur van de moeder, van je eigen thuis.
Geur en smaak zijn ook zintuigen van genieten van plezierig
verlangen, appeltaart, koffie, parfum, maar ook de geur en/of
smaak behorende bij een vakantie. Reuk werkt ook als een
beschermer en waarschuwt ons: voor verontreinigde lucht,
bedorven voedsel.
BV:
Ruiken: kruiden, gras, lavendel, gedachten (welk plaatje) heb
je erbij
Proeven; welke van de boven genoemde producten wil je
proeven?
maak een motorgeluid met je mond, wat voel je

De wereld van het jonge kind is net zo groot als het zelf is.
Het stimuleren, versterken, vervangen van elkaar en elkaar
nodig hebben, daarvoor is de totale stimulans van alle
zintuigen van belang, zeker voor kinderen met
leesproblemen en of dyslexie, dan is er een mogelijkheid tot
compensatie.
Een goed zintuiglijke ontwikkeling leidt tot een goede
zelfkennis en een goed zelfbeeld, een start naar cognitieve
empathie (inleving en voorstellingsvermogen).
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Ontwikkelen!

Waarneming in de breedste zin van het woord. Dat is wat je
met de klankkast ook toevoegt aan de methode schatkist;
meer en een extra driedimensionale leerervaring .

Kinderen leren,spelen en ervaren met hun
zintuigen. De uitdaging voor ouders en
verzorgers is, om voor het jonge kind een
omgeving te creëren waarin het zijn
natuurlijke ontdekkingsdrang volop kan
ontplooien. Om al kijkend, luisterend,
voelend, proevend en ruikend steeds meer
te „snappen‟ van de dingen en de mensen
om hem heen.

Cognitief leren!

Zintuiglijk leren (waarnemen) gaat aan het
cognitieve leren vooraf. Het aanvankelijke
grijpen is de basis voor het later
BEgrijpen.

Zo begint het brein op ongeveer drie jarige leeftijd bepaalde
verbindingen te maken die gebruikt worden voor het lange
termijn geheugen. Dat geheugen is essentieel voor de
aanmaak van nieuwe verbindingen: elke opgeslagen
herinnering leidt immers tot een verandering in het brein. En
door een complex proces van taalherkenning registreert het
brein al jong wat moedertaal is. Voor de moedertaal maakt
het brein een vaste set met verbindingen aan.( kinder koppie,
hoe een rijke leeromgeving bijdraagt aan de ontwikkeling
van het kinderbrein, Betsy van de Grift)
De eerst maanden na de geboorte is de toename van 15
miljoen naar 100 miljoen verbindingen tussen de
hersencellen. Het brein houdt opties open. Mocht later blijken
dat een bepaalde verbinding niet nodig is, dan sterft die
weer af.

Verschil tussen jongens en
meisjes!
Jongen profiteren ervan als ze dingen voor
zich kunnen zien. Ze kunnen uitstekend
leren binnen een ruimtelijke oriëntatie.
Jongens zijn minder talig dan meisjes,
maar worden veelal wel talig
aangesproken.

Ook hierbij is de klankkast een goede aanvulling op het leren
en ontwikkelen van het fonologisch bewustzijn voor beide
geslachten.
Uit vele onderzoeken blijkt dat meisjes een snellere
taalontwikkeling doormaken dan jongens. Dit wordt geweten
aan verschillen in de hersenen. De linker hersenhelft heeft
onder andere de taal als functie. Bijvoorbeeld het
verwoorden van gedachten en gevoelens in de linkerhelft
gesitueerd (Hamilton en Timmons, 1990). Deze helft is bij
vrouwen relatief sterker ontwikkeld dan bij mannen. Ook de
elandjes van Broca en het Wernicke-taalcentrum zijn bij
vrouwen naar verhouding groter dan bij mannen/. Vrouwen
zijn daarom gemiddeld meer verbaal ingesteld dan mannen
(Delfos, 1999)
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Dit geldt in het bijzonder voor het jonge kind.

Herhaling is essentieel voor leren
De verbindingen tussen hersencellen
worden bij iedere herhaling sterker.
(Lazeron, Dinteren, 2010)

De fantasie!
De fantasiewereld van de kinderen biedt hen
een veilige omgeving om te
experimenteren met de verschillende
manieren van communicatie.
(Clark& Ierland, 1998).

(Clark& Ierland, 1998). De fantasie van een kind wordt
spelenderwijs geprikkeld en gestimuleerd door de bewoners
van de klankkast.
Het prikkelen van de fantasie van het kind, ontwikkelt het
taalgevoel en zorgt ook nog eens voor veel plezier.
(nieuwsbrief schatkist)
(Clark& Ierland, 1998).
De theorie van Piaget leidde er onder andere tot de in de
praktijk levende opvatting dat het voor jonge kinderen het
beste is een omgeving te creëren die hen kansen biedt
vanuit zichzelf te exploreren en te ontdekken (Hatch, 2010).
Ze leren op den duur onderscheid te maken tussen fantasie
en werkelijkheid (Goorhuis-Brouwer, 2010)

Boom onthullen, kist en of kikker en slak aan bieden.

De fantasie!
De fantasie in combinatie met stimulering
(herhalen) door het voorlezen, vertellen,
zingen, rijmen,
luistervaardigheidspelletjes…..op een
betekenisvolle wijze.
Maakt de implementatie van schatkist met
het protocol leesproblemen en dyslexie,
middels de klankkast(boom).
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Zijn jullie zintuigen geprikkeld?

Het werken door het prikkelen van de zintuigen, werkt
bevorderend voor de zelfkennis, het zelfbeeld en de
cognitieve empathie.(bijeenkomst jonge kind Nijmegen)

Dank voor jullie aandacht met al de drukte
die er is in jullie werkzaamheden, hoop ik
jullie positief geprikkeld te hebben!

Dank voor jullie aandacht
MARJA

Implementatiebijeenkomst 3

Bijeenkomst 3
Implementatie Protocol
Leesproblemen en Dysleksie in
de methode Schatkist
15 April 2011

Jullie hebben je voor deze workshop ingeschreven en je daar
een bepaald beeld bij gevormd of wellicht een verwachting
bij, achteraf hoor ik het graag van jullie of je er wat mee kan
en of het je aan het denken heeft gezet.
„foutje‟! Bewust gemaakt om door te stappen naar mijn
volgende activiteit>
Mag ik jullie verzoeken dit onder algeheel zwijgen te lezen en
de vraag schriftelijk te beantwoorden, dus van af nu wil ik
graag algehele stilte.
Briefje F-jes uitdelen + potloden. Even niet praten met elkaar.
Tel het aantal F‟s in de volgende tekst:
FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS.

Wie kende dit geintje al?
Laten zien na de antwoorden gekregen te hebben.
FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS.

Drie?
Fout, het zijn er zes, tel ze nog maar een
keer.
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De hersenen kunnen het woord “OF” niet
verwerken. Tel je de eerste keer zes dan
ben je geniaal. Drie is wat een normaal
mens telt.

De meeste reacties zijn vaak „o wat dom‟ of „o wat stom‟,
vraag me niet om het uit te leggen, de hersens functioneren
nu eenmaal zeer ingewikkeld.
Zie hier op de afbeelding ook even hoeveel hersenactiviteit
er is voor één simpel woordje en samenwerking tussen de
verschillende delen van de hersenen.
Wie kan er kezen wat eronder staat.(klinkers weg gelaten)

Mn rs vs sk pn

Dit brengt mij wel meteen op een belangrijk onderwerp als
we spreken over en te maken krijgen met kinderen met
dyslexie.
En dat is de volgende dia.

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term
komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren,
lexis = taal of woorden

"Een hardnekkig probleem met het aanleren
en het accuraat en/of vlot toepassen van
het lezen en/of spellen op woordniveau."
(meest voorkomende leerstoornis)
De „omgangskennis‟ bij leesproblemen en
dyslexie en sociaal- emotie, veilig voelen.

Het niet of niet tijdig onderkennen van dyslexie brengt
kinderen in een eenzame positie. Leesproblemen kunnen
een bron zijn van onzekerheid, frustratie en gevoelens van
minderwaardigheid zijn.
De erkenning van dyslexie is het allerbelangrijkste, het
overgrote deel van de mensen met dyslexie is wel degelijk in
staat zich goed te ontwikkelen, op die kinderen na die een
ernstige vorm van dyslexie hebben en die ook didactisch
resistent zijn. (Van didactische resistentie is sprake als er
systematisch een half jaar lang, tenminste driemaal per week
twintig minuten, extra instructie is gegeven voor het
technisch leren lezen door een leerkracht of remedial
teacher.)
Dyslexie is een complex probleem, dat verder gaat dan niet
goed kunnen lezen en/of spellen. Het heeft invloed op het
gehele cognitieve functioneren en, als het niet op tijd wordt
onderkend op school, ook op de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerling.
Let ook op andere „onzichtbare‟ achterstanden in de
motoriek, met rekenen, spraak, schrijven en dergelijke.
Ook haperingen met woordvinding, spraak en toepassen van
abstractere termen (als je niet genoeg woorden kent kun je
moeilijk abstract denken, woordenschat is een sleutel voor
kennis, aldus Marianne Verhallen, Prima po, aug. 2010).
De sociaal- emotionele gevolgen maken de ernst van de
handicap uit.
Je mag wel corrigeren, maar niet af keuren (voorval
koffiekamer collega ontdekt fout op white bord). Bespreek dit
met de dyslecticus zelf, hoe en wat deze voelt. De cognities
(gedachten, denkbeelden en opvattingen over bepaalde zaak
of toestand) die kinderen hebben over een probleem spelen
een belangrijke rol bij de inzet die ze kunnen en willen
investeren om het probleem de baas te worden.
Veilig voelen als basis om te ontwikkelen.
Omgaan met dyslexie, Sociale en emotionele aspecten; Jan
Hendrik Loonstra & Tom Braams
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Kort samenvatten uit de vorige aantekeningen.

Bijeenkomst 1
• Fundament
• Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, je
wordt oud omdat je niet meer speelt!
• „Waarnemen en handelen vormen de
onderbouwing van het denken.‟
• De zintuiglijke ontwikkeling
• Betekenisvol leren!
• Opbouw spraak- en taalsysteem!
• De ontwikkeling van het fonologisch bewustzijn
• Klankkast (Klankboom)/ Rekenflat

Bijeenkomst 2
• Lijstaanvullende gegevens
• Basishouding van een kind is
zelfvertrouwen!
• Prikkels! > Cognitieve ontwikkeling!
• De zintuiglijke ontwikkeling
• De fantasie!

Het protocol leesproblemen en
dyslexie
• Groep 1-2: leerkracht, leeromgeving, aanbod,
signalering, begeleiding, overdracht
• Groep 3: onderkenning, goed onderwijs,
signaleren, aanpak, afstemming, aan de slag
• Groep 4: onderkenning, goed onderwijs,
signaleren, aanpak, afstemming, aan de slag
• Groep 5-8: ?

Een goede ontwikkeling van fonologische vaardigheden is
nodig om de allerkleinste klankeenheid van de spreektaal,
het foneem, gemakkelijk te herkennen.
Door middel van het oefenen van die vaardigheden wordt
fonologische kennis opgedaan die vanwege de eigen
vaardigheid van het alfabetische systeem essentieel is voor
het leren lezen.

Kort doorlopen aan de hand van aantekeningen van de
vorige bijeenkomst.
Fonemisch bewustzijn is de vaardigheid om binnen
gespreken woorden- klanken te kunnen
onderscheiden,waarover na te denken en ze te manipuleren
(weglaten, toevoegen, vervangen).
Een foneem is de kleinst klankeenheid van een taal, tak =
t/a/k/

Wellicht was je gedachte bij het inschrijven: op deze
protocollen gaan we in die workshop dieper in.
Maar nee, de protocollen liggen bij de IB-ers en zijn daar te
leen.
Ze zijn gemaakt om het onderwijs aan leerlingen met
leesproblemen in het basisonderwijs te verbeteren. Zo als je
ziet wijkt de inhoud van 1-2 af van die van 3 en 4 die
hetzelfde zijn qua indeling.
Eén woord hebben alle drie de boeken gelijk en dat is het
woord „SIGNALERING‟!
Daar gaan we dan maar even naar kijken.
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Moeilijkheden waar kinderen met een risico voor dyslexie
tegen aan kunnen lopen

Het op tijd en goed signaleren, maakt dat er op tijd de
passende hulp gezocht kan worden; dit hoef je niet alleen te
doen, maar kan samen met de IB-er en zal voor iedere
dyslecticus anders zijn. Het protocol biedt hierbij ook een
duidelijk te bewandelen weg aan.

Preventie?!
Preventies/ interventies groep 1-2
Om jonge kinderen al zo vroeg mogelijk te stimuleren om met geschreven taal om te gaan zijn er de volgende
interventiemogelijkheden:
–
Boekoriëntatie: ervaringen opdoen met boeken en verhalen
–
(Prenten)boeken voorlezen
–
Inhoud voorspellen adhv illustraties, titel,e.d.
–
Beseffen dat boeken van voor naar achteren worden gelezen
–
Vragen stellen nav de inhoud
–
Verhaalbegrip: Kinderen begrijpen de taal van leesboeken.
–
de inhoud van het verhaal bespreken
–
het verhaal na laten vertellen
–
dmv rollenspel na laten spelen
–
gebruik maken van de kleine kring voor grotere betrokkenheid
–
Functies van geschreven taal: kinderen begrijpen dat briefjes, teksten, boekjes, etc een communicatief doel hebben.
–
naamkaartjes op de stoel
–
naamkaartjes bij voorwerpen in de klas
–
een leesschrijfhoek in de klas
–
briefjes laten maken (b.v. in de huishoek)
–
pictogrammen gebruiken
–
Taalbewustzijn: kinderen leren onderscheid maken tussen letters, woorden en zinnen.
–
Rijmen
–
Lettergrepen klappen
–
Letter van de week: letter centraal stellen en voorwerpen erbij laten zoeken
–
auditieve oefeningen met begin- of eindklank
–
analyse- en syntheseoefeningen
–
Alfabetisch principe: kinderen ontdekken dat bij een klank ook een grafeem hoort (klank-tekenkoppeling).
–
lettermuur
–
eigen naam schrijven
–
leesschrijfhoek
–
Functioneel lezen en schrijven: kinderen maken zelf kleine briefjes en „lezen‟ zelf een prentenboek
–
stempelen
–
typen
–
magneetletters
–
abc- boeken
–
Kijk mijn letter.

De zintuiglijke ontwikkeling
De zintuigen- of sensoren- zijn de organen die de
prikkels ontvangen
- De evenwichtsorganen
- De stand en bewegingzintuigen
- De tastzin (gevoel)
- De oren
- De ogen
- De neus
- De mond en tong

Zoals je bij de vorige dia‟s zag, komt er erg veel kijken bij
een goed en brede uitdaging om te ontwikkeling, maar wil ik
jullie vragen zo breed mogelijk in te zetten op alle zintuigen.
Om zoveel mogelijk verbindingen te maken in de hersenen,
deze ook in takt/ aktief te houden door veel prikkeling en
door herhaling te verstevigen.
Want er moet veel gebeuren om tot leren lezen te komen.
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Leren lezen vraagt meer vaardigheden dan
nodig zijn voor de mondelinge
taalvaardigheid.
• Visueel- analytisch vermogen: bijvoorbeeld het
verschil kunnen zien tussen /b/p/ en /d/;
• Visueel- auditief combinatievermogen;
bijvoorbeeld de letter /b/ kunnen verbinden aan
de klank /b/;
• Visuele woordherkenning. Kinderen moeten
leren een tekst te „scannen‟ op woorden en
zinsdelen: wat hoort bij elkaar, waar begint een
nieuwe zin enz.

Leren lezen
Waarnemen via zien
Waarnemen via horen
Begrip van het taalsysteem
Motorisch vermogen tot klankvorming
(uit: het wonder van de taal verwerving; Goorhuis-Brouwer)
Dat vergt dus erg veel van een kind en nog veel meer van
een leesprobleem/ dyslectisch kind.
Denk daarom na signalering en overleg met ouders en IB-er,
op tijd aan passend compenserende hulpmiddelen; deze zijn
bedoeld om de belemmering van de dyslexie te verminderen
en leerlingen in staat te stellen op hun leeftijdsniveau te
functioneren.(Lexima- boekjes)

Houd er rekening mee dat al het leren veel meer energie
kost dan bij kinderen zonder dyslexie.
Thuis- en gezinfactoren

^
kind

Dat is geen reden om het niet te doen.
Maar zorg ook voor ontspanning op zijn tijd.

V
Leerkrachtkwaliteiten

Doen er toe voor een kind met leesproblemen/
dyslexie

Hier valt op dat alle groepen samen één (drie)
gemeenschappelijk noemer hebben (zie rechtse klom) :
Begrijpend luisteren
Begrijpend lezen
Woordenschat
Dat brengt me weer tot de volgende dia.
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zoekplaten

Leren lezen
Waarnemen via zien
Waarnemen via horen
Begrip van het taalsysteem
Motorisch vermogen tot klankvorming
Dus breed stimuleren en prikkels voor de vaardigheden die
nodig zijn voor het leren lezen. En dat kan op veel manieren.
Zoekplaten voor alle leeftijden: boek sinterklaas,
geschiedenis. (groepen verdelen: hoeveel strandballen,
windschermen, opblaasspullen, enz.
maar ook uit het sint boek: in welke kamer zou je het liefst
willen verblijven en waarom, uit het geschiedenisboek neem
een tafereel en beschrijf wat er gebeurt in 10 regels)
Maar ook veel spelletjes stimuleren breed: spelletjesboek,
didactisch therapeutisch materiaal.
Denk ook eens aan theatersport en digitaal prentenboek.
En kijk eens naar onze kist, aanvullen met de nieuwe
spullen.
Toverstokken (verhaal erover schrijven)

Betekenisvol!

• De leesplein voorleesdagen: rennen met Fiet bij
kinderdagverblijf de 2 span
• http://www.youtube.com/watch?v=b--npFfLnYc
• Geert hoes leest voor op de nat voorleesdag
• http://www.youtube.com/watch?v=RqulNkArwrA
&feature=related
• Obs roombeek
• http://www.youtube.com/watch?v=8uppPMNmP
0k

PAVLOV-VYGOTSKY-GARDER- DISNEY
• “Leren is een permanente verandering van gedrag als
gevolg van bepaalde ervaringen.”
• “ Men spreekt van betekenisvol leren, wanneer het leren
voor de lerende betekenis heeft ofwel dat de lerende
zich ervan bewust is waarmee hij op dat moment bezig
is en waartoe het kan leiden.”
• “De bekwaamheid om te leren, om problemen op te
lossen”.
• 'Impossible things don't know they are impossible.' "Wat
veel mensen niet weten, is dat onze hersens op volle
toeren werken als we dagdromen"

Ik heb drie filmpjes de eerst twee zijn bij peuters
gemaakt, goed om even te zien wat er aan de
basisschool vooraf kan gaan.
Let op de verschillen aan de hand van de lijst van
interactief voorlezen.(uitdelen)

TOT SLOT TER OVERDENKING
- Pavlov is de ontwikkelaar van het begrip de klassieke
conditionering. De klassieke conditionering houdt in dat een
vaste keten stimulans- gedragsreactie wordt uitgebreid met
elementen dat het gedrag oproept (Delfos, 2002).
- Vygotsky ziet de ontwikkeling van een kind niet als een
statische, door rijping vastgelegd proces, maar evenmin als
een proces dat geheel afhankelijk is van de toevallige
omstandigheden. Hij beschouwt ontwikkeling als een
dynamisch proces met een constante wisselwerking tussen
rijping en leren. In zijn theorie staan taal, denken en
ontwikkelen centraal (Delfos, 2002).
- Bekwaam om te leren, intelligent, kan volgens Gardner op
verschillende (dus meervoudige) manieren.
- Disney: animated: “bring to live of lively”, tot leven brengen
of levendig. Herhaling is essentieel voorleren. De
verbindingen tussen hersencellen worden bij iedere
herhaling sterker (Lazeron, 2010).
DANK VOOR JULLIE AANDACHT EN SUCCES MET HET
PROCES WAT AL ONZE KINDEREN TOT LEZEN LEIDT!
Vragenlijst!
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Implementatiebijeenkomst 4

22 april 2e uur workshop
De klankboom terugkoppelen, met de spullen uit de kist.
Wat wil ik nu voorstellen:
Vertel even van je prentenboek, dat ik jullie verzocht heb mee te brengen, waarom dit
je lievelingsboek is.
Het prentenboek als invalshoek (herhalen op diverse manieren).
Kunnen we een weekplanning gaan maken:
- met een betekenisvolle activiteit daarin voor de huishoek, bouwhoek en het
schilderbord ( gymles- spelles).
- gebruik je schatkistboek even als bronnenboek en vertaal de activiteiten daaruit
naar betekenisvolle activiteiten met materiaal uit de kist, voor 1 à 2 weken.
- graag voorzien van een versje en een liedje wat bij het prentenboek aansluit.
Als we nu twee aan twee werken hebben we straks drie uitwerkingen die we kunnen
rouleren.
Marja
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