Webinar Train de trainer

Theaterlezen
Hoe inspireer en informeer je anderen
om succesvol met theaterlezen aan
de slag te gaan?

Webinar om trainingen
theaterlezen te kunnen
geven aan professionele
leesbegeleiders,
ouders/vrijwilligers
én kinderen
Theaterlezen is een motiverende leesvorm, waarbij twee of meer deelnemers beurtelings hardop
een tekst voorlezen vanuit verschillende personages. Deze samenleesvorm biedt gelegenheid tot het
geven van leesinstructie en kan ook worden ingezet als leesinterventie. Theaterlezen is bovendien
een uitnodigende en speelse manier om herhaald te lezen. De leesvorm heeft een positieve invloed
op de technische leesvaardigheid, het vermogen om een tekst vloeiend te lezen, het leesbegrip en
niet in de laatste plaats op het leesplezier.
Inhoud cursus
Tijdens de cursus ‘Train de trainer - Theaterlezen’ komen de volgende onderwerpen aan bod:
- theoretische uitgangspunten en didactische sleutelbegrippen
- aspecten van vloeiend lezen
- geschikte theaterleesteksten
- organisatie en materiaalgebruik
- instructie in de vorm van mini-lesjes
- theaterspecifieke aspecten en uitvoering
Voor wie?
Leerkrachten, lees- en bibliotheekconsulenten, leescoördinatoren, logopedisten, RT’ers
taal/dyslexiespecialisten, intern begeleiders

Na afloop van de cursus
- heeft de cursist kennis van de theorie van theaterlezen
- heeft de cursist voldoende geoefend en ervaring opgedaan met theaterlezen
- kan de cursist op vier niveaus anderen kennis laten maken met theaterlezen:
* Theaterlezen light: een beknopte kennismaking in een schoolteam
of bij andere leesbegeleiders
* een uitvoerige introductie Theaterlezen voor professionals
(leerkrachten, intern begeleiders, logopedisten, leesconsulenten)
* een introductie Theaterlezen voor ouders/vrijwilligers
* een introductie Theaterlezen voor kinderen
- is de cursist in staat een groep kinderen te enthousiasmeren, te begeleiden bij het oefenen én het
optreden met een theaterleestekst
- ontvangt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname
Plaats
Ieder op eigen locatie via laptop, computer of iPad
Datum en tijd
Data zie https://theaterlezen.nl/aan-de-slag/scholing-theaterlezen
Aantal cursusbijeenkomsten
Eén bijeenkomst van 1 ¾ uur
Voor wie?
Leerkrachten, lees- en
bibliotheekconsulenten, leescoördinatoren,
RT‘ers, logopedisten,
taal/dyslexiespecialisten, intern begeleiders
Docent
Elseline Knuttel, Master EN taal/dyslexie,
theaterleesspecialist
Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12
Kosten
€ 90,- (incl. btw) per deelnemer
€ 75,- (incl. btw) voor elke 2e of 3e deelnemer (enz) uit dezelfde organisatie
In dit geval aanmelden via mail, zodat het kortingstarief gehanteerd wordt bij de factuur.
Inschrijven per e-mail
Via info@theaterlezen.nl (geef de gekozen datum aan)

Inbegrepen bij de prijs
Vooraf toegestuurd per post
- Handout powerpoint + promotie- en informatiemateriaal
- Een theaterleesboek naar keuze, kijk op www.theaterlezen.nl onder ‘Theaterleesboeken’
(winkelwaarde € 16,95)
Boek voor iedere deelnemer, ook wanneer het een tweede of derde deelnemer uit eenzelfde organisatie betreft, naar hetzelfde adres.

Na afloop toegestuurd per mail
- Powerpoints + uitgewerkte toelichting bij de powerpoints + (op aanvraag) certificaat van deelname.
Andere mogelijkheden datum
De training kan ook op verzoek exclusief aan een team worden gegeven. Datum en prijs in overleg.
Belangstelling?
Neem contact op met info@theaterlezen.nl of 06 33310931
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