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Aanvullende informatie 
 

Stichting Scope 
Leespraat staat ook op Facebook! ‘Like’ de pagina en je wordt op de hoogte gehouden van de laatste 

ontwikkelingen en vele casus beschrijvingen! http://www.facebook.com/leespraat 

 

Zelf actief deelnemen? Dat kan met de 2 besloten facebookgroepen: ‘Leespraat Family’ en ‘Leespraat in 

het onderwijs’. Bedoeling is daar een actieve inbreng en uitwisseling van alle leden onderling.  

‘Leespraat Family-groep’ is voor ouders, die de workshop hebben gevolgd en zelf actief aan de slag zijn 

gegaan met Leespraat.  

 

‘Leespraat in het onderwijs’ is een groep waarvan iedereen lid kan worden die de basis workshop 

Leespraat gevolgd heeft en die betrokken is bij het toepassen van Leespraat in het onderwijs. Een groep 

dus voor leerkrachten en begeleiders uit het gewoon en speciaal onderwijs, maar ook voor andere 

professionals en voor ouders die betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. 

 

Aanmelden? 

 

Leespraat Family: https://www.facebook.com/groups/1216552455083538/  

Leespraat in het onderwijs: https://www.facebook.com/groups/1813001048979348/  

Maar je kunt ook de naam van de groep in het zoekscherm op facebook intypen. 

 

Je wordt pas lid wanneer je de vragen beantwoord hebt! 

 

Meer informatie en data van workshops mbt Leespraat & De Rekenlijn kan je vinden op de website 

van Stichting Scope, van Hedianne Bosch: www.stichtingscope.nl 

 

Wie de basisworkshop Leespraat gevolgd heeft en een start met de methode heeft gemaakt, kan zich 

inschrijven voor  een verdiepingsworkshop. Tijdens de workshop wordt uitgegaan van een meer 

actieve inbreng van de deelnemers. Je kunt ervaringen delen, gerichte vragen stellen, en materialen 

delen met de groep. We zoemen daarbij extra in op het werken met zinnen en woorddelen. 

 

Wil je liever individueel coaching ontvangen, of met een kleine groep (max. 3-4 personen), dan kun je dit 

kenbaar maken via een mail naar Hedianne Bosch, die de coaching verzorgt in Leusden (bij 

Amersfoort):  info@stichtingscope.nl . Meer informatie over de mogelijkheden vind je op de website van 

Stichting Scope. 
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Kinderen met downsyndroom* kunnen ook leren rekenen! 
(*en veel andere rekenzwakke kinderen) 

 

Reguliere methodes slaan vrijwel nooit aan. Veel kinderen krijgen weerstand, of blijven afhankelijk van 

tellen en tastbare materialen. Echter, rekenen doe je in je hoofd! 

 

Met de Rekenlijn, tevens ontwikkeld door Hedianne Bosch, wordt uitgegaan van de leerpsychologie van 

kinderen met Downsyndroom. De stapjes zijn zeer klein en systematisch opgebouwd. Er wordt rekening 

gehouden met hun beperking op het gebied van het sequentieel geheugen en er wordt extra aandacht 

besteed aan het verinnerlijken en automatiseren van de leerstof. 

 

Het gebruik van hulpmiddelen wordt in iedere fase bewust afgebouwd. Het kind leert werken volgens 

geheugenbeelden en strategieën. Het uitrekenen door middel van tellen wordt ontmoedigd en 

vervangen door slimmere en snellere strategieën. 

 

Met de Rekenvoorbereiding van de Rekenlijn worden de tien voorbereidende rekenvaardigheden 

behandeld die een kind moet leren voor het met de Rekenlijn tot 10 begint. Met de Rekenvoorbereiding 

kan je al beginnen vanaf ca. 3 jaar. 

 

Met de Rekenlijn tot 10 worden de basissommen aangeleerd: plussommen en splitsen. Daarnaast 

wordt het kind voorbereid in het tellen en de getallen tot 100.  

 

Methodemappen zijn los te bestellen via Stichting Scope. Ouders, leerkrachten en andere begeleiders 

kunnen tevens een workshop volgen: 

� Workshop rekenvoorbereiding 

� Workshop De Rekenlijn tot 10 

 

Voor meer informatie zie: www.stichtingscope.nl 

 

Filmopnamen 
Alle wel en niet vertoonde filmpjes van de workshop zijn te vinden op mijn eigen kanaal op YouTube: 

www.youtube.com Zoekterm: Heidi van Ginkel 
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Andere tips: 
� Mooi lettertype als je een type wilt die lijkt op blokletters: 

 workshop Leespraat (SchoolKX_New)  
Dit lettertype moet je meestal eerst downloaden op je computer. 

 

� Aangepaste software maken via: http://omnidu.nl/ 

� Ipad app: ‘speciale woorden’ (matchen en kiezen) 

� De magnetische letterkist ‘Letterwoord’ kan onder meer besteld worden via www.nnsl.nl 

� Talrijke communicatie hulpmiddelen, zie: www.eelkeverschuur.nl 

� Internetadres met heel veel bruikbaar materiaal: http://www.jufsanne.com 

http://www.sightwords.com/ en natuurlijk https://nl.pinterest.com/ 

� Boekjes van Kiki en Pelle zijn los te bestellen bij: http://www.arsscribendi.com/ 

� Blanco luciferdoosjes in diverse formaten zijn te bestellen bij: https://www.schubi.nl/ onder de 

zoekterm ‘blanco doosjes’  

 

 

Voor meer informatie over Leespraat zie www.stichtingscope.nl  

of neem contact op met: Heidi van Ginkel, Overberg / mail: vanginkelheidi@gmail.com 

 

 


