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CURSUS dyslexie en engels
hoe help ik mijn kind met dyslexie bij het leren van engels?

BalansAcademy biedt een breed pakket inspirerende
trainingen en workshops voor ouders, leerkrachten en
zorgprofessionals. In deze trainingen en workshops brengen
we wetenschap, kennis, ervaring en de verschillende
perspectieven bij elkaar. Je krijgt in de workshops concrete
handvatten mee waardoor je direct aan de slag kunt. Er is
aandacht voor de nieuwste inzichten, samenwerking tussen
ouders en leerkrachten en het kind staat daarbij altijd
centraal. De workshops worden gegeven door professionals
met veel ervaring met de doelgroepen. Zo ondersteunen
wij ouders, de zorg en het onderwijs.
Inhoud cursus Dyslexie en Engels
Voor kinderen met dyslexie is Engels een moeilijke taal
om te leren. Veel woorden zien er in de Engelse taal heel
anders uit dan ze worden uitgesproken. Wij krijgen hierover
vaak vragen van ouders: hoe kan ik mijn kind helpen met
het leren van Engels? Tijdens deze oudercursus Dyslexie en
Engels gaan we hier op een praktische manier mee aan de
slag.
Omdat Engels zo’n lastige taal is, is er helaas geen kant-enklaar recept voor het aanleren ervan. In deze cursus geven
we je natuurlijk wel zoveel mogelijk handvatten om ermee
aan de slag te gaan! Je krijgt uitleg over hoe het Engelse
klanksysteem in elkaar zit en wat de valkuilen zijn.
Daarnaast krijg je vooral veel informatie over hoe je

je kind het beste kunt helpen met het leren van Engels en
op welke manier je je kind kunt motiveren. Er is aandacht
voor woordjes leren, luisteren, spreken en lezen.
Doel
Na afloop van deze cursus beschik je over handvatten om je
kind met dyslexie te helpen met het leren van de Engelse taal.
Binnenkort in Den Bosch!
Deze cursus wordt binnenkort twee keer gegeven in
Den Bosch. U kunt kiezen tussen de zaterdagen 28 oktober
2017 en 27 januari 2018.
Locatie
Volksuniversiteit ‘s-Hertogenbosch, Havensingel 24,
‘s-Hertogenbosch
Tijd
09.30 uur tot 13.00 uur
Prijs
€ 75,00 voor leden, niet-leden € 125,00
Trainer
Nique Kranenberg

Kijk op www.balansacademy.nl voor meer informatie en aanmelden.
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