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Het einde van het vak begrijpend lezen?
Voorjaarsconferentie over begrijpend lezen, op
vrijdag 23 maart 2018
Veel scholen zijn op zoek naar een andere invulling van
begrijpend lezen. Geen apart vak meer bijvoorbeeld, maar
integreren in de zaakvakken, thema’s of
onderzoeksprojecten. Geen verkokering meer van het
leesonderwijs in allerlei deelgebieden. Niet meer geïsoleerd
leesstrategieën oefenen, maar deze gebruiken in leessituaties
die betekenisvol zijn voor kinderen. En ook: veel aandacht
voor het leesplezier van kinderen.
Een conclusie van de afgelopen najaarsconferentie was dat
we toe moeten naar een bredere opvatting van lezen in het
onderwijs, een aanpak die aansluit bij verschillende
geletterdheidspraktijken van kinderen: wat houdt lezen (en
schrijven) in het dagelijks leven in?
Hoe kunnen we zo’n aanpak concreet maken? Wat voor
mogelijkheden geeft zo’n nieuwe invulling? Betekent het
misschien het wel einde van het ‘vak’ begrijpend lezen op
school?
Deze vragen staan centraal op de komende
voorjaarsconferentie op 23 maart. De voorbereiding van de
dag is in volle gang. In het programma is volop ruimte voor
inspirerende voorbeelden en praktijkervaringen, en voor
koppels van bijvoorbeeld taalcoördinatoren en
taalonderwijsadviseurs om hun oplossingen en ideeën te
delen. Aanmelden daarvoor kan via het aanmeldingsformulier
bij deze nieuwsbrief of via de site van de vereniging.
Meer informatie over het programma volgt. Reserveer 23
maart alvast in uw agenda!

Aanmelden via het
aanmeldingsformulier
op
www.verenigingvantaalspecialisten.nl

€12,50
ledenkorting bij
aanmelding
voor
15 februari 2018

De Vereniging van
Taalspecialisten is een
onafhankelijke
branchevereniging die als
doel heeft de belangen te
behartigen van
taalspecialisten in
Nederland, Vlaanderen en
Suriname met speciale
zorg voor de kwaliteit van
het taalonderwijs op
basisscholen.

Verslag Najaarsconferentie
Op 29 september vond de Najaarsconferentie plaats. Deze
conferentie had als titel Geletterdheid.nu, met informatieve
en inspirerende bijdragen van Jan Berenst (lectoraat
Taalgebruik & Leren), Eliane Segers (Radboud Universiteit en
Universiteit Twente), Heleen Buhrs (Alan Turingschool), Lisa
van der Winden (Stichting Taalvorming), Jobke Rozema
(daltonschool De Holterenk), Henk Hansma en Cissy
Verheijen (Kansrijke Taal), Janke Singelsma en Maaike Pulles
(lectoraat Taalgebruik & Leren) en Hanneke Wentink
(Radboud Universiteit). Een verslag van de conferentie en
een foto-impressie staan op de website
www.verenigingvantaalspecialisten.nl.

Nieuwe rubriek
De website van de vereniging bevat een nieuwe rubriek:
Opgemerkt. Hier verzamelen we actuele (te downloaden)
informatie over taalonderwijs die interessant is voor het werk
van een taalspecialist, zoals onderzoeksrapporten, adviezen
en brochures. Ook proberen we met de informatie aan te
sluiten bij de thema’s van de conferenties. Bijdragen voor
deze rubriek zijn altijd van harte welkom!

Vacature
In het bestuur van de vereniging is er een vacature.
Belangstellende leden die het bestuur willen komen
versterken, kunnen zich melden bij de voorzitter, Tjalling
Brouwer. Naast het mee organiseren van de conferenties en
andere activiteiten van de vereniging zal er een belangrijke
taak liggen op het terrein van pr en communicatie.

Ten slotte…
fijne vakantie en een
inspirerend 2018!

