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Beste CLB-medewerker,   
        
Scholen, ouders of leerlingen zelf komen bij jou en je collega’s 
te rade met zeer uiteenlopende vragen. In dergelijke sleutel-
positie is het belangrijk goed op de hoogte te zijn. 

Met deze brief brengen we je op de hoogte van onze informatie- campagne richting de scholen.  Bijgesloten 
vind je zowel het krantje dat we uitstuurden naar de basisscholen en het buitengewoon onderwijs als 
het krantje voor de middelbare scholen. Daarin lichten we ons aanbod educatieve software, afgestemd 
op het onderwijsniveau, toe.  Schooljaar ‘20-’21 wordt niet gemakkelijk, maar daar helpen we graag 
bij, door:

 Je pro-actief te informeren.

 Je uit te nodigen in te gaan op ons vormingsaanbod (zie ommezijde). Daarnaast kun je ons steeds 
vrijblijvend contacteren voor een opleiding op maat voor je ganse team. 

 Je uit te nodigen contact met ons op te nemen voor een verdiepende samenwerking. Zo lanceerde 
Go! CLB Nova eind vorig schooljaar het “Closing the gap”-project o.l.v. Johan Coenegrachts. 

 Waarom? Overtuigd door de bewezen effectiviteit van het interactieve leesprogramma Bouw! 
organiseerde CLB NOVA samen met Sensotec een online seminarie voor de scholen in hun regio. Volg 
zelf het seminiarie en bekijk de video op: https://bit.ly/closing-the-gap-webinar.
 
 Doel: De kloof tussen zwakke & sterke lezertjes zo vroeg mogelijk dichten.
 
 Resultaat?  7/10 scholen, goed voor bijna 3.000 leerlingen gaan dit schooljaar met Bouw! van start om 
het risico op leesproblemen of opgelopen achterstand minstens te halveren.  

Lees er de studies op na op www.sensotec.be/bouw/#tab-studies. 
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Contacteer onze 
consulenten. 
BEL OF MAIL 
050 40 47 41 |
consulenten@sensotec.be

Technische support nodig?
050 40 47 47 |
support@sensotec.be

Vormingsaanbod Sensotec
Infosessies, kennismakingssessies & workshops

Onze toepassingen zijn zeer gebruiksvriendelijk. Naast demofilmpjes en tutorials organiseren we ook  
verschillende online vormingsmomenten:

• gratis infosessies preventieve en remediërende software - live webinars (+/- 1u)
• gratis infosessies compenserende software - live webinars  (+/- 1u)
• gratis kennismakingssessie met 1 specifiek product - webinar on demand
• hands-on workshops (+/- 1,5u) in kleine groep rond 1 specifiek product - 

online meeting of live wanneer mogelijk

De webinars on demand zijn steeds beschikbaar. Onze consulenten loodsen je 
in 30 tot 60 minuten door de software van jouw keuze.

Alle info en inschrijvingen op: www.sensotec.be/vorming 
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Al onze educatieve tools worden ook efficiënt ingezet voor 
kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs. 

Download of vraag 
je gratis gids, 
flyer, brochure 
aan op: 
www.sensotec.be/
drukwerk

De digitale tools van Sensotec
dragen bij tot meer continuïteit & helpen ongelijkheid te verkleinen!

• Boekies (4-14j): Digitaal leesbevorderingsplatform. Deze online bib voor school en thuis bevat ruim 
2000 boeken, met voor-en nabeschouwingen die de nieuwsgierigheid prikkelen en doen nadenken, voor 
sterke en zwakke(re) lezers dankzij de leesondersteuning (voorleesfunctie, leesliniaal, DyslexieFont, ...).

• Bouw! (5-8j): Computergestuurd interventieprogramma. Voor kinderen met zwakke passieve en actieve 
letterkennis, familiair risico, enz.  Door 4 keer per week 10 à 15 minuten gericht te oefenen met Bouw! 
kunnen heel wat leesproblemen simpelweg voorkomen worden. De begeleiding gebeurt door een tutor, 
die een oudere leerling (buddy) kan zijn, maar ook een broer, zus of andere vrijwilliger.

• Lezergame (6-8j): Educatieve leesgame. Een leuke leestraining die je, individueel of klassikaal, flexibel 
kunt inzetten bij zowel kinderen die zijn vastgelopen in het leesproces als bij aanvankelijke lezers. Remediëren 
en differentiëren in combinatie met om het even welke leesmethode. 

• BLOON (6-12+): Methode-onafhankelijk oefenprogramma voor spelling in het Nederlands, maar ook 
Frans, Engels en Duits. 

• Compenserende software Alinea & Kurzweil 3000 (8+): Lees-, schrijf- en 
leerhulp op alle platformen: desktop, laptop, Chromebook, mobile | online, iOS, 
Android, Win & MAC. Van verhoogde zorg tot zorg op maat, ondersteuning voor 
elke leerling.

    LeesVoor Vlaanderen: Alle info lees je na op www.sensotec.be/GVS.  
 De registraties voor gratis voorleessoftware ‘20-’21 Alinea & K3000 starten  
 vanaf 24/08 op www.adibib.be/register.


