Plaats:
Arosto meeting
center
Utrecht -Lunetten

Uitnodiging conferentie
Prijs leden: €97,50
Prijs niet-leden: €127,50

Tijd: 10.00-16.00u
Vanaf 9.30u staat de
koffie klaar!

Programma
09.30

Inloop met koffie/thee

10.00

Opening door Tjalling Brouwer (voorzitter)

10.15

Presentatie Werkgroep ‘Samenhang lezen en
overige (taal)domeinen’

11.45

Koffiepauze

12.00

Presentatie Werkgroep ‘Leesmotivatie’.

12.45

Lunch

13.45

Sessie met Schoolschrijver Annejan Mieras

15.15

Theepauze

15.30

Ledenmoment: raadpleging leden over
keurmerk Taalspecialisten (in samenwerking met
OON)

16.00

Na- en bijpraten

Meld je zo snel mogelijk aan door het aanmeldformulier te
mailen naar Harrald Weessies, bestuurslid/penningmeester
Vereniging van Taalspecialisten. Mailadres:
penningmeester@verenigingvantaalspecialisten.nl

Graag aanmelden
vóór 1 maart a.s.

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.

Toelichting op het programma
Met genoegen nodigen wij de leden uit voor de voorjaarsconferentie van
de Vereniging van Taalspecialisten op vrijdag 25 maart 2022.
Een dag waarop we elkaar als taalspecialisten na lange tijd weer kunnen
ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan over het taalonderwijs.
Er is meer dan genoeg om over te praten. In het programma willen we
daar dan ook ruimschoots de gelegenheid voor bieden.
Werkgroep ‘Samenhang lezen en overige (taal)domeinen’
Anja van Schijndel, Cindy Kuiper, Femke Ganzeman en Ebelien Nieman
De werkgroep ‘Samenhang lezen en overige (taal)domeinen’ heeft met
elkaar regelmatig online uitgewisseld over dit actuele thema.
Al pratende ontstond het idee om een school uit te nodigen die al enige
jaren samenhang tussen lezen en de overige (taal)domeinen nastreeft.
Ineke Wijnen en Nienke Aspers, twee leerkrachten van IKC de
Verrekijker uit Ell, vertellen hoe zij de samenhang van lezen met de
overige taaldomeinen en zaakvakken vormgeven. Zij geven aan wat hun
visie op taalonderwijs is en tegen welke uitdagingen zij in de praktijk
aanlopen. Daarbij worden verdiepende ‘doorkijkjes’ gegeven over het
gebruik van boeken bij de thema’s en genredidactiek
Werkgroep ‘Leesmotivatie’
Laurence de Leeuwe, Anique Bokdam, Anne Reijrink en Tjalling Brouwer

De werkgroep ‘Leesmotivatie’ heeft een aantal gesprekken via Teams gevoerd,
waarin de werkgroepleden het begrip leesmotivatie verder hebben verkend.
Wat verstaan we hieronder? Hoe komt het dat de leesmotivatie bij Nederlandse
leerlingen zo gering is en is dat zorgwekkend? Zo ja, waarom? Kunnen wij als
taalspecialisten invloed hebben op de leesmotivatie van kinderen en hoe zit het
eigenlijk met onze eigen leesmotivatie? Zijn wij zelf lezers?
De leden van de werkgroep hebben ervaren hoe belangrijk het is om als
taalspecialisten over dit soort vragen na te denken en te bespreken.
Tijdens de conferentie geeft de werkgroep een korte terugblik op de gevoerde
gesprekken en gaat vervolgens, op interactieve wijze, in gesprek met de
deelnemers over het onderwerp leesmotivatie.

Sessie met Schoolschrijver Annejan Mieras
We gaan in gesprek met Annejan Mieras, juf, kinderboekenschrijver en
Schoolschrijver.
Ze begon haar loopbaan als architect, maar vond en vindt schrijven veel leuker,
en belangrijk!
Ze laat ons zien wat ze als Schoolschrijver doet en hoe ze aankijkt tegen
‘schrijfonderwijs’
Wat vindt ze bijvoorbeeld van het recent verschenen rapport over
schrijfvaardigheid (Peil Schrijfvaardigheid, inspectie ) en de afgenomen
leesvaardigheid (PISA)? Hoe stimuleert ze leerkrachten en leerlingen? En, hoe
kijkt ze aan tegen de rol die taalspecialisten/onderwijsadviseurs hebben? Voor
meer voorkennis zie alvast https://www.annejanmieras.nl, of
https://www.deschoolschrijver.nl

Ledenmoment
Het bestuur van de Vereniging van Taalspecialisten wil tijdens het
ledenmoment graag in gesprek met de leden over hoe zij denken over het
instellen van een keurmerk voor taalspecialisten. Het bestuur heeft enkele
verkennende gesprekken hierover gevoerd met OON (voorheen EDventure). Dit
heeft geresulteerd in een conceptvoorstel. Dit voorstel willen we graag aan de
leden voorleggen en met hen bespreken.

