Informatie over leesproblemen voor ouders
Titel & auteur

Omschrijving

Website
www.dyslexiecentraal.nl

Alles over leesproblemen en dyslexie in onderwijs en
zorg. Naast antwoord op allerlei soorten vragen over
dyslexie, lees je meer over ervaringen van andere
ouders. Hoe pakken andere ouders het oefenen thuis
aan? En wat heeft hen geholpen? Bij Doen lees je
meer over alle hulpmiddelen en materialen die je
kind kunnen ondersteunen bij het lezen of spellen.

voor ouders
voor leerlingen
voor leerkrachten po
voor docenten vo
Website
www.balansdigitaal.nl

Oudervereniging Balans versterkt de positie van
ouders van kinderen en jongeren met
ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag door
belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en
ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en
wetenschap.
Tijdschrift BalansMagazine
Tijdschrift BalansKIDS

Website & filmpjes
NPO Focus Wat is
Dyslexie

NPO Focus biedt op een luchtige en toegankelijke
manier verdiepende inhoud en achtergrond bij de
content van de NPO.

Openingsfilm van de
Nationale Dyslexie
Conferentie 2019

Leerlingen met dyslexie vertellen - Een brief aan
mijn leraar (Lexima)
Leerlingen met #dyslexie kunnen heel goed zelf
vertellen wat ze nodig hebben. De behoefte per
leerling met dyslexie varieert per leerling.

Dit is DYSLEXIE
Prof. Dr.
Aryan van der Leij
2016

Dyslexie en
leesproblemen
Arga Paternotte &
Nikki Oostewechel
Balans
2015

Een compleet, zeer leesbaar handboek over dyslexie.
Wat zijn de oorzaken, hoe kun je ze herkennen, wat
zijn de diagnostische methoden, wat kun je er aan
doen en wat zijn de mogelijkheden om de dyslexie bij
het kind te beperken of zelfs te voorkomen. De
informatie wordt verhelderd met
praktijkvoorbeelden. Het boek gaat ook in op de rol
van school, hulpverlening en ondersteunende
programma's.
Informatie voor ouders als het leren lezen niet zo vlot
gaat, over o.a. testen, behandeling en hulpmiddelen.
Met ervaringen en tips voor een goede
samenwerking tussen ouders/verzorgers en school.
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Spelletje

De DYSLEXIE Survivalgids
Annemie De Bondt
2014

Dit spelletje laat zien met welke problemen veel
dyslectische kinderen dagelijks te maken hebben,
waardoor het begrijpen van een tekst erg lastig
wordt. Probeer het maar eens en beantwoord de
vragen!
De Dyslexie Survivalgids legt aan kinderen uit wat
dyslexie is en hoe je ermee kunt omgaan. In het
boekje vind je: wat dyslexie betekent, welke
gevoelens je hierbij kunt hebben, hoe je hulp kunt
zoeken; hoe je ook op school het best kunt geholpen
worden; welke bekende mensen ook dyslexie
hebben; websites waar je informatie kunt vinden en
leuke oefeningen kunt maken, quizzen en grappige
mopjes … en nog veel meer.

Mijn DYSLEXIE doe-gids
Bieke Santermans
2017

Werd bij jouw kind dyslexie vastgesteld of denk je dat
het kenmerken van dyslexie hebt? Wil je kind er beter
mee leren omgaan? Ben je op zoek naar hulp bij
moeilijkheden en problemen thuis en op school?
Deze doe-gids staat vol opdrachten die je kind alleen
of samen met ouders, leerkracht of begeleider kan
uitvoeren.

Nu weet ik eindelijk wat
dyslexie is!
Chantal Engbers
2016

In haar jarenlange praktijkervaring als orthopedagoog
heeft Chantal Engbers een eigen methode ontwikkeld
om aan kinderen én volwassenen uit te leggen wat
dyslexie nu eigenlijk is. Een methode die voor
iedereen te begrijpen is en in gewone-mensentaal is
geschreven, ondersteund door duidelijke illustraties.
Dit bijzondere boekje is zo opgezet dat ouders of
leerkrachten en kind het samen kunnen lezen: ze
hebben elk hun eigen tekst en uitleg.

Een kroon voor een
kanjer
Liesbeth Tilanus en
Monique van der Zanden
2020

Raf, een jongetje met dyslexie gaat een spreekbeurt
geven over dyslexie en beleeft samen met zijn
klasgenoten een spannend avontuur op een eiland.
Spelenderwijs komen ook de behandelmethode voor
dyslexie en de conclusie van het onderzoek van
Liesbeth Tilanus aan bod. De regel- en letterafstand is
aangepast, waardoor het lezen makkelijker wordt.
Het boek draagt bij aan het zelfvertrouwen van
kinderen met dyslexie.

Kijk ook eens op het
Makkelijk Lezen Plein in
uw Bibliotheek!

Voor kinderen die moeite hebben met lezen is er het
Makkelijk Lezen Plein (MLP) in de bibliotheek.
Op die plek staan aantrekkelijke boeken en ander
materiaal zo gepresenteerd dat het makkelijker
wordt om leuk leesmateriaal te vinden en het
leesplezier te vergroten.
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