
6 

Inspiratiebijeenkomsten                            
Iedereen heeft op zijn tijd inspiratie nodig om bevlogen te blijven. 
Nieuwe ontwikkelingen vragen soms om nieuwe inzichten! De in-
spiratiebijeenkomsten van Leerkracht.nu! gaan net dat stapje ver-
der dan waar de meeste leerkrachten in hun dagelijkse praktijk 
mee bezig zijn. Dat kan zijn door alledaagse onderwerpen eens 
van een andere kant te bekijken of door de thema’s van de toe-
komst met elkaar te verkennen.  

Leesonderwijs J/M                                                               
Uit onderzoek blijkt dat meisje leesvaardiger zijn dan jongens en 
dat dat verschil in de loop der jaren alleen maar toeneemt. In hoe-
verre is ons leesonderwijs afgestemd op de onderwijsbehoeften 
van jongens? In deze inspiratiebijeenkomst kijken we naar deze 
verschillen en hoe we er in de praktijk op kunnen afstemmen.   

Woordenschat 3.0                                                                
De meeste leerkrachten zijn opgeleid met de visie dat woorden ex-
pliciet moeten worden aangeboden, het liefst volgens een vast mo-
del of stappenplan. Nieuwe inzichten in de woordenschatdidactiek 
lijken echter een andere koers te volgen, namelijk die van een rijke 
taalleeromgeving. In deze bijeenkomst houden we beide werkwij-
zen en mengvormen tegen het licht. Wat werkt nu echt?   

Slim met dyslexie                                                               
Slimme leerlingen met dyslexie vallen vaak buiten de boot van de 
externe dyslexiezorg. Toch ervaren deze leerlingen wel degelijk 
problemen bij hun dagelijkse functioneren. Welke kenmerken zijn 
te herkennen en hoe kunnen we beter afstemmen op wat deze 
leerlingen nodig hebben? Vanuit recent onderzoek kijken we naar 
deze specifieke doelgroep.  

Doel:  

Je gaat geïnspireerd naar 
huis met actuele kennis over 
het gekozen onderwerp . De 
bijeenkomst zet je aan tot 
nadenken over je eigen on-
derwijspraktijk 

Doelgroep:  

De bijeenkomsten zijn be-
doeld voor iedereen die zich 
wil laten inspireren. Ben je 
taalcoördinator met een 
voortrekkersrol in je team, 
dan is dit wat voor jou.  

Praktisch:  

De bijeenkomsten duren 
twee uur. Kijk voor actuele 
data op de website. Deze 
zijn voor iedereen toeganke-
lijk. Voorafgaand aan de bij-
eenkomst ontvang je inspi-
rerende artikelen om door te 
lezen. De inspiratiebijeen-
komsten  kunnen ook wor-
den ingekocht door scholen 
of besturen, bijvoorbeeld als 
onderdeel van een studie-
dag voor het team.    

Fotobijschrift 

Inspiratiebijeenkomsten: nadenken over de thema’s van de toekomst! 

Alle inspiratiebijeen-
komsten zijn gevali-
deerd voor 3 RU              
door Registerleraar.nl  


