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Inhoud : logopedie tijdens de vakantiemaanden - teamvergadering - goed nieuws voor dyslectici
- opleiding ‘stemproblemen vermijden’ - The King’s speech (3)

Logopedie tijdens de vakantiemaanden
Wij wensen alle leerlingen, hun ouders en hun leerkrachten een welverdiende vakantie!
Ook de meeste van onze teamleden nemen in juli en/of augustus even de tijd om hun batterijen
weer maximaal op te laden. Interne vervangingen zorgen ervoor dat de logopedische
therapie ook tijdens de vakantiemaanden gegarandeerd kan worden. Maak gebruik van
deze dienstverleningen om de therapieresultaten te garanderen en te optimaliseren!
Te lange onderbrekingen zijn meestal erg ongunstig en kunnen leiden tot grote terugvallen.
Het Riziv laat niet toe dat de einddatum voor de goedkeuring voor terugbetaling wordt
overschreden, maar wel dat “ verloren therapiebeurten” achteraf kunnen gecompenseerd
worden. Wie bijvoorbeeld in juli minder op therapie komt kan in augustus extra komen met
behoud van terugbetaling.
Afbellen tijdens de vakantiemaanden
Zeker in de vakantieperioden worden wij (te) vaak geconfronteerd met laattijdig afbellen en
met niet verwittigde afwezigheid. "Gewoon vergeten", " Het was te mooi weer ", " Er is een
vriendje komen spelen”, zijn dan veelgehoorde verontschuldigingen achteraf. Voor ons komen
die echter zeer ongelegen en zijn ze niet echt verantwoord. Wij zitten te wachten, kunnen zo
geen afspraken herschikken of andere afspraken plannen. Wij willen de ouders dan ook
herinneren aan de algemeen geldende regel: niet of te laattijdig verwittigde afspraken worden
door ons in rekening gebracht. Behalve in gevallen van overmacht gaan wij er vanuit dat
afbellen op de dag voor de afspraak de uiterste limiet vormt. Wij durven dan ook rekenen op
uw begrip en stiptheid en zien daarin ook een waardering voor ons werk.
Teamvergadering
Tijdens de teamvergadering van 23/05 ging onze aandacht vooral naar het bestuderen en
evalueren van nieuw therapiemateriaal.
RekenSprint tot 100 is een programma dat vooral bestemd is voor individuele therapie aan
leerlingen met rekenproblemen in tweede, derde en vierde leerjaar en richt zich op de
basisbewerkingen plus, min, maal en gedeeld door tot 100.
Tem je Stem is een nieuw oefenprogramma dat kan gebruikt worden bij de behandeling van
kleuters en leerlingen uit de lagere school met stemproblemen. De verschillende aspecten van
stemmisbruik en verkeerd stemgebruik worden op een speelse en duidelijke manier aan
kinderen uitgelegd. Bij de oefeningen zorgen aantrekkelijke tekeningen en verschillende
spelvormen voor motivatie en variatie.
Helaas niet bruikbaar bij oudere formateurs met stemproblemen>.
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Opleiding ‘stemproblemen vermijden’
Op 29 juni verzorgde Patrick een opleiding over correct stemgebruik en preventie van
stemproblemen voor de baliemedewerkers van de informatiedienst ‘In en Uit Brugge’.
Net als leerkrachten en medewerkers van callcentra vertonen baliemedewerkers een groter
risico op stemklachten en kunnen een beter inzicht in het functioneren van de stem en wat
specifieke oefeningen heel wat leed voorkomen.
Luisterboeken voor dyslectici.
De Vlaamse Uitgevers Vereniging en Luisterpunt ondertekenden op 21 april een belangrijke
overeenkomst, ook voor personen met dyslexie.
Dankzij deze ondertekening mag Luisterpunt, de bibliotheek voor mensen met een
leesbeperking, vanaf nu niet alleen aan blinden en slechtzienden maar ook aan personen met
dyslexie boeken in aangepast leesformaat uitlenen. In de overeenkomst wordt het begrip
‘leesbeperking’ ruimer bekeken waardoor ook dyslexie, afasie en multiple sclerose door de
Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) worden aanvaard als problemen met een mogelijke
leesbeperking.
Omdat dyslexie meer en beter wordt opgespoord en vastgesteld, wordt duidelijk dat de groep
mensen met deze leesstoornis erg groot is. De Daisy-software (Daisy staat voor Digital
Accessible Information SYstem en is de wereldwijde software- standaard voor boeken in
aangepast leesformaat voor mensen met een leesbeperking) maakt het mogelijk om de
voorleessnelheid van de boeken aan te passen, zodat kinderen en jongeren met dyslexie
perfect kunnen lezen en luisteren tegelijk. Zo krijgen jongeren de gelegenheid om dezelfde
boeken te lezen als hun leeftijdsgenoten en worden ze niet meer gedwongen om ‘gemakkelijke
boeken te lezen, vaak onder hun intellectueel en emotioneel niveau.
Meer info op www.luisterpunt.be
The King’s speech (3)
Wie deze bijzondere historische film over de stotterende Engelse koning George en zijn
moeizame maar succesvolle therapie nog niet zag kan op // vimeo/ 20472927 een zeer bondige
‘remix’ zien (Engels).
We blijven deze film aan iedereen ten zeerste aanraden! De 5 Oscars zijn meer dan verdiend!
Succes ondanks dyslexie!
Op www.express.be verscheen op 19 mei 2011 een artikel waaruit blijkt dat wetenschappelijk
onderzoek nog maar eens bevestigt dat mensen met dyslexie vaak uitstekende ondernemers
zijn. Zowel in Engeland als in de Verenigde Staten ligt het percentage bedrijfsleiders met
dyslexie erg hoog: respectievelijk 20% en 35%.
Dyslectici blijken vaak beter te kunnen delegeren en uit te blinken in mondelinge communicatie.
Ze zijn beter in het oplossen van problemen en kunnen veel makkelijker 2 bedrijven tegelijkertijd
leiden dan ondernemers zonder dyslexie! Wetenschappers schrijven dit succes toe aan intuïtie
en het vermogen om sociale signalen te interpreteren. Dit zijn vaardigheden die ze al vroeg
leerden om hun leerstoornis te compenseren. Ze onthouden van wat ze lezen alleen het
belangrijkste en hebben ook al snel geleerd om te gaan met mislukken.
Aansluitend hierbij publiceerde Het Nieuwsblad op 8 juni een artikel over Andreas Panayioton,
een selfmade miljonair aan het hoofd van een Londens vastgoedbedrijf. Hij is zo zwaar
dyslectisch dat hij amper kan lezen.
Wenst u de mailversie van onze maandelijkse nieuwsbrief niet langer te ontvangen, mail dan naar pittery@evonet.be
Kent u collega’s , vrienden, familieleden,& die mogelijks ook in onze nieuwsbrief geïnteresseerd zijn? Bezorg ons hun e-mailadres en wij sturen
hen enkele exemplaren met wat toelichting en uw aanbeveling, waarna zij kunnen kiezen om zich in te schrijven.
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