
Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) 
                             www.wegwijs.in/kleuteronderwijs      Aan alle leden van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)  Uitnodiging voor het congres ‘We willen gewoon weer goed (lees)les kunnen geven!’  Beste allemaal,  Op 20 april vindt, naar aanleiding van de doop van het nieuwste boek van Ewald Vervaet in Ede het congres ‘We willen gewoon weer goed (lees)les kunnen geven!’ plaats.   Tijd:  woensdag 20 april, 14u30-18u00. Plaats:  ReeHorst, Bennekomseweg 24 te Ede (600 meter vanaf het NS-station). Opgave: aanmelden op info@stichtinghistos.nl én € 34,50 overmaken op NL06RABO01399.74148  t.n.v. Stichting Histos te Amsterdam, o.v.v. ‘WSK-lid, congres 20 april’; bij de prijs is een exemplaar van het boek inbegrepen.  Er staan drie onderwerpen op het programma: 

 de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs en de meest knellende problemen in de basis van het huidige onderwijs; 
 ‘ontdekkend leren lezen’ van Ewald Vervaet, lid van de kerngroep van de WSK, dat voor het leesonderwijs een uitweg biedt doordat het de leesrijpheid van het kind centraal stelt; 
 presentatie ‘dubbelboek’ Basisonderwijs zonder basis en Basisonderwijs met basis van Ewald Vervaet (ISBN 978-90-78440-81-9);  www.ontdekkendlerenlezen.nl/public/user/files/inkijkexemplaar_5_7-16(1).pdf.   Boek bestellen: info@gelling.nl; kosten: tot en met 20 mei 2016 € 29,50 en vanaf 21 mei 2016. € 34,50.  Als WSK-lid krijgt u tot en met 20 mei dus twee kortingen: de algemene korting op het boek én een korting op het congres – voor WSK-leden is de toegangsprijs tot het congres € 5, voor niet-WSK-leden € 10.   We hopen velen van jullie te mogen begroeten op 20 april!  Met vriendelijke groeten,  De kerngroep van de WSK               



Programma  14u00 - 14u30  Inloop en koffie/thee 14u30 - 14u35  Welkom en opening door de uitgever Sipke Gelling en Ewald Vervaet, de schrijver van het boek 14u35 - 14u55 Gerda Witte, lid van de kerngroep van de WSK, schetst de doelstellingen van de WSK en de meest knellende punten in de basis van het onderwijs 14u55 - 15u20  Ewald schetst hoe vroegtijdig aanbieden van leerstof en meerkeuzetests in het onderwijs zijn binnengeslopen, waarom ze moeten verdwijnen en hoe leesrijpheid nu al weer centraal gesteld kan worden 15u20 - 15u40 Esther Meima, leerkracht van groep 1/2, vertelt hoe het leesonderwijs op haar school weer in de lift zit door leesrijpheid van het kind centraal te stellen 15u40 - 16u00  Annelies Lettink, leesspecialist, vertelt hoe het leesonderwijs op haar school weer in de lift zit door leesrijpheid van het kind centraal te stellen 16u00 - 16u45  Pauze* 16u45 - 17u05 Germa van Dijk, leerkracht van groep 3/4, laat zien hoe bij kleuters voorbereidend lezen mogelijk is zonder letters, maar met klanken en vormen 17u05 - 17u25  Marion Setz, locatieleider van één van de scholen van directeur Alex Otten: ‘Vertrouwen als basis voor een succesvolle school’; zie ook www.npo.nl/de-monitor/21-02-2016/KN_1676827 (24:21-25:38) 17u25 - 17u55  Aanbieding van het boek aan Michel Rog, kamerlid CDA en indiener van de moties over de kleutertoetsen van het Cito (www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2013Z20889&did=2013D43132) en over kleuteronderwijs voor kleuters (www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z05026&did=2016D10290). 17u55 - 18u00  Afsluiting door Ewald en Sipke Gelling.  * Tijdens de pauze is er gelegenheid om: 
 het boek door Ewald te laten signeren 
 te spreken met Esther Meima, Annelies Lettink en drie andere leerkrachten van scholen, Marianne Delandell, Maja de Vries en Bianca Offereins, die leesrijpheid van elk kind weer centraal stellen 
 kennis te maken leden van de WSK  (wijzigingen in het programma of de locatie verschijnen op www.stichtinghistos.nl/agenda.htm) 


