11‐4‐2014

DOEL PRESENTATIE
 Korte kennismaking
 Onderzoek MSen dyslexiespecialist

PARTNERS IN LEREN

 Bevindingen afdeling TOS Kentalis Talent Vught
 Website / demo www.lettergroeiboek.nl
 Algemene aandachtspunten

met het lettergroeiboek
Presentatie Siméa‐congres ‐ 11 april 2014

 Lettergroeiboek in de toekomst

Harm de Kroon

KENNISMAKING MET HARM DE KROON

ONDERZOEK MSEN DYSLEXIESPECIALIST
 Leerlingen in groep 5 met onverwacht een uitval op letterkennis.
 Inspectie: vergroten van ouderbetrokkenheid (partnerschap).
 Bewustzijn leerkrachten verhogen op gebied van letterkennis.
 Betrekken van leerlingen bij eigen letterkennis(ontwikkeling).

 Ontwikkelen lettermeetmomenten + vormgeven lettergroeiboek.
 Onderzoek van mei 2011 t/m maart 2012; 4 lettermeetmomenten.
 Meesterstuk juli 2012: www.hbo‐kennisbank.nl : zoekterm ‘lettergroeiboek’.
36 letters

BEVINDINGEN

TALENT VUGHT

Bevindingen leerlingen:
‐ Verbetering van de letterkennis.
‐ Verhoging van de motivatie met letters bezig te zijn.

Lettergroeiboek – afdeling TOS

Kentalis Talent

‐ Daling van het aantal uitvallers wat betreft letterkennis.

Groep 1-2
0-meting mei 2011

Groep 3
0-meting mei 2011

Groep 4
0-meting mei 2011

9 leerlingen
gem. 12,3 letters

22 leerlingen
gem. 33,45 letters

17 leerlingen
gem. 34,1 letters

‐ Transparantheid en duidelijkheid met betrekking tot de meetmomenten
door visualisatie.

Groep 1-2
meting februari /
maart

Groep 3
meting maart

Groep 4
meting maart

‐ Verbetering van het bewustzijn en reëel zicht op de eigen letterkennis.

2011-2012

14 leerlingen
gem. 15 letters

16 leerlingen
gem. 28,6 letters

16 leerlingen
gem. 35,2 letters

2012-2013

19 leerlingen
gem. 15,5 letters

22 leerlingen
gem. 34 letters

16 leerlingen
gem. 35,8 letters

2010-2011
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Bevindingen leerkrachten:
‐ Beter zicht op de letterkennis(ontwikkeling) van elk kind specifiek en per groep.
‐ Structuur en systematiek in het volgen van de letterkennis(ontwikkeling).
‐ Overzicht op letterkennis binnen de groepen 2 tot en met 4 door een terugkoppeling na elk
meetmoment.
‐ Verhoging van bewustzijn wat betreft het letteraanbod en aanreiken van extra oefening waar
nodig.
‐ Een ondersteuning in de communicatie naar ouders toe wat betreft de
letterkennis(ontwikkeling).

 Bruikbaarheid cluster 2
 Vroegtijdig signaleren.
 Inzetten van interventies daar waar nodig
(denk ook aan logopedist).
 Nauwlettend en systematisch volgen van de
letterkennisontwikkeling
(geen steken laten vallen, opnemen in
toetskalender)
 Partners in leren: ouders, leerlingen en
school.

Bevindingen ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en):

DEMO WWW.LETTERGROEIBOEK.NL

‐ Verbetering in inzicht van de letterkennis van hun kind.
‐ Verhoogde betrokkenheid in de thuissituatie rondom letterkennis.
‐ Gewenste bron van informatieverstrekking wat betreft letterkennis.
‐ Uitgangspunt om in gesprek te gaan met school over de letterkennis(ontwikkeling).
Oefenvormen:
1)
Zoek dezelfde letter !
Zorg voor 2 sets uitgeknipte letters en (kies hier mogelijk enkele letters uit en) leg deze omgekeerd op tafel. Mogelijk neemt u alle letters van tevoren nog een keer
door. Het principe van deze oefening is volgens het 'memoryspel'. Draai één letter om en benoem deze letter. Zoek dezelfde letter door een ander kaartje om te
draaien en deze letter te benoemen. Is dit dezelfde letter dan worden beide letters uit het spel genomen en wordt de beurt behouden. Is dit niet dezelfde letter dan
worden beide letters omgekeerd en gaat de beurt over naar de andere speler. Wie de meeste letters heeft onthouden wint het spel.
2)
Ik zie ik zie...!
Leg de letters (mogelijk gesorteerd) op tafel. Kijk rond en zoek naar een voorwerp. Daarna zegt u: 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het begint met de letter ... (vul de
letter in)'. Wijs de doelletter aan op de tafel (laat deze eventueel opschrijven). Het kind zoekt het voorwerp met de genoemde letter. Dit spel kan worden
vereenvoudigd door een voorwerp uit een van tevoren kleine omgeving te kiezen of worden verzwaard door een de omgeving te vergroten, mogelijk ook onzichtbare
ruimten erbij te betrekken óf door de vraag anders te stellen 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het eindigt op de letter ...'. Uiteraard kan het kind ook de vraag aan u
stellen. Dit vergt een heel ander denkproces.
3)
Speurletters !
Dit spel kan worden gespeeld in de klas, tijdens het eten, in de auto, in de supermarkt (of andere winkel) en/of met een stapel tijdschriften. De doelletter wordt
afgesproken en indien mogelijk visueel gemaakt (uitgeknipt kaartje mee, letter opschrijven, voorbeeld letter laten zien). Daarna wordt er gezocht/gespeurd naar
dezelfde letter in de situatie waarin u zich verkeert. Het is leuk om de verschillende soorten letters met het kind te bespreken. Leg eventueel het verschil in spraak
uit: A = /aa/, a = /a/ (alfabetuitspraak en fonetische uitspraak). In groep 3 worden de letters aangeleerd aan de hand van de fonetische uitspraak.

LETTERGROEIBOEK IN DE TOEKOMST

BEDANKT VOOR UW AANDACHT !

 Voor welke doelgroep ?
 Hoe implementeren ?
 Hoe waarborgen ?

 Momenteel update website; gebruiksvriendelijkheid.
 Mogelijk ontwikkeling van app.
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