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Dyslexie bestaat echt wel!
De afgelopen week is dyslexie weer negatief in het nieuws geweest door de
stelling van hoogleraar Anna Bosman
Dyslexie het gevolg van slecht onderwijs? Met flink oefenen en stampen zou er
geen dyslexie meer bestaan, aldus hoogleraar Anna Bosman,lees hier
verder>>> op de voorpagina van het AD.
Ik kan me daar echt niet in vinden in de stelling van Mevr Bosman,daarbij sluit
ik me aan bij de tekst van vereniging Impuls Woortblind.
zie hier onder:
En bedankt mevrouw Bosman. Wij, vereniging van en voor mensen met o.a.
dyslexie, begrijpen uw bezorgdheid over de toename van het aantal
dyslectische kinderen en delen die. En er zal zeker op sommige scholen te
gemakkelijk gedaan worden over het goed aanleren van spelling.
Maar u weet ook dat een goede dyslexie-diagnose pas gesteld wordt als bij
langdurig oefenen nog steeds geen verbeteringen optreden bij problemen met
lezen en/of spellen. Ook als deze kinderen verder over een goed stel hersens
beschikken, waarmee het dus niet aan de intelligentie kan liggen.
Onze vereniging heeft vele volwassen leden met dyslexie, die nog stammen uit
de tijd van ‘goed en gedegen onderwijs’, met de nadruk op oefenen en
eindeloos stampen. Het heeft bij hen niet mogen baten. Ze hebben namelijk

dyslexie. En dan helpt extra oefenen en regeltjes stampen niet of nauwelijks.
Mensen met dyslexie hebben hersenen die net iets anders omgaan met opslag
en verwerking van informatie. Ze hebben een andere leerstijl dan de gangbare,
waardoor automatisering van taal en/of rekenregels gewoon niet goed lukt.
Gelukkig gaat dit vaak samen met bijvoorbeeld een groot visueel talent of
andere vaardigheden. Dus de meesten van hen komen er wel.
Maar NIET door eindeloos te bikkelen op spelling en andere taalvaardigheden.
Bron: Impuls-Woortblind.

Workshop-Vaardigheidstraining:
Je eigen digitale voorlees maatje.
Om een goede inzicht te krijgen van het
voorlees software van Apple verzorgen we bij
Injona Teaching workshops. U kunt met
maximaal 8 personen deelnemen aan een
workshop op onze studio in Nieuw-Bergen.
Tijdens een workshop leggen we de werking uit
en hoe je de voorlees funktie die standaard (dus
gratis) op de iPad en Apple produkten zitten.U
krijgt in de workshop de mogelijkheid om zelf de
voorlees funktie in te schakelen en de realspeak
stemmen te installeren en aan de slag te gaan.
Daarbij is het belangrijk dat u eventueel u eigen
Mac book of iPad mee neemt. Zodat u naar de
workshop zelf aan de slag kan gaan.Ook gaan
wij in op de verschillende mogelijkheden die
Apple biedt en de beste Apps voor dyslicten met
een leesbeperking. Deze workshop is voor
iedereen met dyslexie van jong tot oud of een
andere leesbeperking zijn welkom.
Workshop in onze studio kost €50,- + Lunch- incl. BTW per persoon.
Heb je belangstelling schrijf je dan alvast in.
Dan gaan wij inventariseren wanneer en welke datums we de workshops

Dan gaan wij inventariseren wanneer en welke datums we de workshops
kunnen geven. Klik hier om in te schrijven. Na ontvangst van je inschrijving
ontvang je een bevestiging van inschrijven en de datums van de workshops.
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op, om te weten wat
voor u de mogelijkheden zijn. Bel nr : 0485-215550.

Open Source-software.
Wat is open source software?
Open source software voor prive als zakelijke toepassingen doet niet onder
voor dure standaardsoftware. Je kunt het zo van het web afhalen en is vaak
gratis. Dat is vooral gunstig voor eigen gebruik of instellingen / scholen.
Ik wil er even twee uitlichten voor windows.
PDF-XChange Viewer

PDF-XChange Viewer is goede software om pdf-bestanden mee te bekijken.
Een prima alternatief voor Adobe Reader, dat ook beschikt over browserplugins voor Internet Explorer, Firefox, Google Chrome en Opera. PDFXChange Viewer kan pdf'jes bovendien licht bewerken en aantekeningen
toevoegen aan documenten. PDF-XChange Viewer is sneller en lichter dan
Adobe Reader. PDF-bestanden kunnen worden bekeken en eenvoudige
bewerkingen als tekst en commentaar toevoegen, tekst doorhalen of
onderstrepen, stempels zetten, tekenen en meer zijn mogelijk. Pagina's
toevoegen en verwijderen kan alleen zonder watermerken te krijgen met de
betaalde Pro-versie.
Lees hier verder

LibreOffice:
LibreOffice: het vrije officepakket dat boven de concurrenten uitsteekt. Doe
meer - eenvoudiger, sneller LibreOffice is een krachtig officepakket; zijn
duidelijke interface en krachtige functies bevorderen uw creativiteit en
productiviteit. LibreOffice bundelt verschillende toepassingen, wat het het
krachtigste vrije, open source officepakket maakt.
Lees hier verder
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