Nieuwsbrief ouders nummer 1 - januari 2013
Informatieavonden Giralis Groep en Lexima
In januari en februari organiseert Giralis Groep samen met Lexima een aantal informatieavonden
op verschillende Jeugdpunten.
Uw kind oefent intensief om lezen, schrijven en spellen op een goed niveau te ontwikkelen.
Naast onze behandelmethode zijn er speciale hulpmiddelen verkrijgbaar die een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan de leesprestaties van uw kind. Scholen gaan steeds vaker over
tot aanschaf van deze hulpmiddelen o.a. Daisyspelers en Sprint- of Kurzweil-software.
Welke rol spelen deze hulpmiddelen, wanneer kan hier het beste mee worden gestart en wat
zijn de mogelijkheden wanneer uw kind naar het vervolgonderwijs gaat?
Tijdens deze informatieavond krijgt u antwoord op bovenstaande vragen. Ook komt het blijven
motiveren en begeleiden van uw kind aan de orde. Daarnaast is er een demonstratie van de
verschillende hulpmiddelen.
De informatieavonden vinden plaats op:
Datum
Maandag 28 januari
Woensdag 30 januari
Donderdag 31 januari
Dinsdag 5 februari
Donderdag 7 februari

Tijd
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

-

21.30
21.30
21.30
21.30
21.30

uur
uur
uur
uur
uur

Jeugdpunt
Cuijk
Eersel
Ede
Zeewolde
Den Bosch

Bent u geïnteresseerd? Op www.giralisgroep.nl kunt u zich aanmelden, met vermelding van
de datum van uw keuze.

Gebruik van Clicker verbeterd
Clicker is het spellingtrainingsprogramma dat wij in de behandeling aanbieden. Het is een online
programma dat in 2010 door Lexima speciaal voor de ONL behandelingen is ontworpen. De
leverancier van Clicker werkt voortdurend aan verbetering en toegankelijkheid voor de gebruikers.

Makkelijk Lezen Plein
Weet u dat er steeds meer boeken op de markt zijn, speciaal voor moeilijk lezende kinderen? In de
bibliotheek staan ze bij elkaar op een Makkelijk Lezen Plein. Er zijn ook steeds meer luisterboeken
verkrijgbaar, waarbij het kind het boek kan lezen, terwijl de tekst meegesproken wordt: een leuke
manier om het leesplezier bij kinderen weer wat terug te krijgen! Kijk op www.makkelijklezenplein.nl.

Cito-training voor kinderen met dyslexie
Ruim 50 kinderen met dyslexie bereiden zich met experts van Giralis Groep extra voor op de groep
8-Citotoets die in februari afgenomen wordt. Zij leren hoe ze beter kunnen omgaan met toetsvrees.
Ook wordt gewerkt aan hoe zij de vragen in de toets beter kunnen lezen en welke strategie het beste
past bij de verschillende vraagtypes. Aan het eind van de training verzamelen wij de ervaringen van
de kinderen en hun behandelaars. Op basis daarvan verbeteren wij de volgende training.

Weet u dat...
…Giralis Groep is aangesloten bij de coöperatie ONL, Onderwijszorg Nederland? De 17 bureaus/
zorgbedrijven die hierin zijn verenigd hebben een gezamenlijke behandelmethode ontwikkeld die is
gebaseerd op het Protocol Dyslexie van professor L. Blomert. In deze methode is meer dan 30 jaar
ervaring met dyslexie onderzoek en behandeling van ONL deskundigen verwerkt. De ONL leden
zorgen gezamenlijk voor een landelijke dekking en verzorgen op dit moment 50% van alle
dyslexiebehandelingen in Nederland. De ONL methode is daarmee de meest gebruikte methode
voor dyslexiebehandeling.
…behandelen op scholen grote voordelen voor uw kind heeft? Ouders en kind hoeven niet onder
schooltijd naar een veraf gelegen kantoor te reizen. Zo verliest het kind geen kostbare leertijd.
Vanuit de klas gaat het een uurtje naar de behandelaar en daarna weer terug. Leerkrachten
hebben gelegenheid even te overleggen met de behandelaar. Ouders kunnen naar behoefte op
school komen om een behandeling bij te wonen. Ouders, school en behandelaar staan gezamenlijk
dicht bij het kind in zijn/haar leersituatie. Een behandeling duurt meer dan een jaar. Behandelen
op school is daarom voor een kind met dyslexie ideaal.
…het onderzoeksrapport van uw kind een geldigheidsduur heeft van twee jaar?
…de Dyslexieverklaring een onbeperkte geldigheidsduur heeft? Wanneer uw kind naar het
vervolgonderwijs gaat hoeft u dus geen ‘nieuwe’ verklaring aan te vragen. Het is wel belangrijk de
dyslexieverklaring van uw kind goed te bewaren. Bij verlies van de dyslexieverklaring kunt u een
nieuwe verklaring aanvragen bij Giralis Groep. Wij rekenen daarvoor € 50,- administratiekosten.
…dyslexie en intelligentie twee niet verbonden eenheden zijn? Dyslexie zegt dus niets over de
intelligentie van een kind. De mate van intelligentie beïnvloedt echter wel de mate waarin een
kind kan omgaan met dyslexie.
…er een speciaal lettertype is ontwikkeld voor dyslectici? Er is nog geen wetenschappelijke
onderbouwing, maar een deel van de gebruikers is zeer enthousiast. Het lettertype heet Dyslexie
en is verkrijgbaar bij Lexima. Zie ook www.lexima.nl.
Wij zijn benieuwd naar gebruikersreacties.

Als u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief vragen heeft
dan kunt u contact opnemen met Cees Bakker, relatiemanager Dyslexie via:
c.bakker@giralisgroep.nl of 073 - 640 5000.

