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Inhoud : wensen
een publiek toespreken
logopedie in de media
bibliotheekaanwinsten nieuwe versie van WoDy
leren efficiënt studeren

Wensen
Wij wensen de leerlingen die wij begeleiden, hun ouders of opvoeders en hun leerkrachten een
nieuw schooljaar met veel inzet, betrokkenheid, liefde, waardering en inspiratie toe.
Ons ganse team staat klaar om vol enthousiasme en betrokkenheid een positieve bijdrage te
leveren.
Een publiek toespreken
Op 4 augustus houdt Patrick voor een Brugse Rotaryclub een presentatie met als titel “Over
spreekangst en do’s and don’ts bij mondeling presenteren”.
Spreekangst om een publiek toe te spreken scoort zeer hoog op angstvragenlijsten. Zelfs hoger
dan de angst om ziek te worden!
Alhoewel zeer veel toespraken gehouden worden, blijken zeer weinig mensen daarvoor te zijn
opgeleid. Niet verwonderlijk dus dat zowat 80% van de mondelinge presentaties ruim 80% van
de luisteraars verveelt of zelfs irriteert!
Zoveel gemiste kansen!
Op een interactieve manier laat Patrick zijn publiek kennismaken met de oorzaken van
spreekangst, toont hij aan hoe je dit onder controle kunt leren houden en geeft hij tips om van
elke mondelinge presentatie een pareltje te maken en de luisteraars te prikkelen, te informeren
en te inspireren van begin tot einde.

Logopedie in de media
“Goed gevoel” van juli 2011 publiceert een kort maar zeer degelijk artikel “Wanneer naar de
logopedist?”
Wij bezorgen graag een kopie op eenvoudig verzoek.
Bibliotheekaanwinsten – gratis beschikbaar op eenvoudig verzoek
° Verbaal meesterschap. Remco Claassen, Spectrum, 2011.
Een helder en provocerend boek over mondelinge communicatie en presentatievaardigheden.
° Ons brein. Chris Frith, Epo, 2011.
Chris Frith staat bekend om zijn heldere ideeën over complexe psychologische thema’s zoals
vrije wil, sociale intelligentie en de geesteswereld van mensen met autisme en schizofrenie.
Nieuwe hersenbeeldvormingstechnieken leren ons hoe we waarnemen, handelen, kiezen, ons
iets herinneren of iets voelen. In Ons brein brengt Frith dit alles samen op een toegankelijke en
overtuigende manier.
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Sensotec lanceert WoDy 2, een waardevolle hulp bij correct spellen
Met WoDy 2 slaag je erin om snel en foutloos te schrijven, ook al ben je slecht in spelling of heb
je last van dyslexie-dysorthografie.
Schrijf je een woord met enkele of dubbele klinker? Met d, t of dt?
WoDy weet wat er mis kan lopen en vult je woorden aan, ook al ben je fout gestart.
Met een klik voeg je het juiste woord in je tekst in.
Weet je niet welk woord je moet kiezen?
WoDy bevat een sprekend Van Dale woordenboek, voorbeeldzinnen en tekeningen.
Eigen school- en vaktermen voeg je als persoonlijke woordenlijst toe.
Een zelf geschreven tekst, een chatbericht of een website? WoDy helpt je om ze te schrijven en
na te lezen.
Versie 2 bevat 4 vernieuwingen :
Voorleesfunctie met (dubbele) markering.
In zowat alle computerprogramma’s met tekst kan WoDy de tekst voorlezen. Zo word je niet
alleen geholpen bij het schrijven, maar ook bij het lezen.
Eerste hulp werkwoorden
Twijfel je aan de juiste schrijfwijze van een werkwoord, dan kun je in WoDy de volledige
vervoeging raadplegen.
Krachtige voorspelling
WoDo onthoudt welke woorden je met welke woorden combineert. Zo wordt de
woordvoorspelling veel efficiënter en hoef je soms nauwelijks nog woorden te typen.
Uitspraakwoordenboek
Woorden van buitenlandse oorsprong of eigennamen worden door de computer soms vreemd
uitgesproken. Hoor je de uitspraak anders, dan kun je die zelf aanpassen.
Gratis één maand uitproberen of upgrade van WoDy 1 ? Info op www.sensotec.be.

Efficiënt studeren? Kan je bij ons leren!
Verstandige studenten die het op school plots moeilijk krijgen, beschikken meestal niet over
een goede studiemethode. Hun punten dalen soms spectaculair en ook met hun motivatie en
soms zelfs met het gedrag gaat het dan steil bergaf. Zij kunnen bij ons terecht voor individuele
begeleiding.
Na een inleidend gesprek en een grondige verkenning van de schoolresultaten en de
studiemethode, leren zij die hiervoor voldoende gemotiveerd zijn, in een aantal sessies op een
praktische, overtuigende en aangename manier hoe zij efficiënter en leuker kunnen studeren.
Heel wat ouders en leerlingen kunnen de positieve resultaten van deze individuele begeleiding
ten volle bevestigen.
Wenst u de mailversie van onze maandelijkse nieuwsbrief niet langer te ontvangen, mail dan naar pittery@evonet.be
Kent u collega’s, vrienden, familieleden of anderen 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.
Vorige exemplaren van onze nieuwsbrief vindt u op www.dienstvoorlogopedie.be , rubriek ‘nieuwsbrief – archief’.
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