
Sensotec-infosessiewebinars najaar 2020 

Dyslexie, anderstalig, ...
en toch zelfstandig aan de slag!

• Compenseren bij hardnekkige lees-
en leerproblemen of om anderstaligen 
beter te laten aansluiten.

• Voor lezen, schrijven en leren (8+): 
Alinea en Kurzweil 3000

Gratis voor leerlingen met attest, leer-
lingen buitengewoon onderwijs of OKAN, 
via Lees Voor Vlaanderen.

Registreer je vanaf 24/08 opnieuw voor 
gratis Alinea of K3000 in ‘20-’21 op: 

https://www.adibib.be/register

Beter voorkomen 
dan genezen ...
• Het belang van preventie.
• Tijdig de juiste risico- 

signalen detecteren.
• Een vroege start half-

weg 3de kleuter of bij 
begin 1ste leerjaar.

• Voor lezen (5-8j): 
Bouw!, voorkomt lees-
problemen, wetenschap-
pelijk bewezen effectief!

Gratis infosessies voor leerlingen, studenten, ouders, (zorg)leerkrachten, therapeuten 
& andere begeleiders | Alle info & inschrijven op: www.sensotec.be/infosessies

Leesplezier

• Daar begint het mee. De trigger om meer te willen lezen en uiteindelijk 
ook beter te gaan lezen. Lezen is een basisvaardigheid!

• Met de leesmotiverende digitale schoolbib Boekies (4-14j): meer dan 
2000 boeken, voor-en nabeschouwingen & leesondersteuning.

Remediëren helpt
• Extra oefening op maat van het 

kind om terug op het klasniveau 
te komen.

• Voor lezen (6-8j): Lezergame, 
educatieve speelse leestraining.

• Voor spelling (6-12+): BLOON, 
de digitale en verrijkte vorm van 
de BLOON-methodiek, voor het 
inoefenen van spelling in het NL 
maar ook FR, EN, DE.

De integrale aanpak 
van leesproblemen!



De webinars zijn gratis, maar inschrijven is nodig.
Beperkt aantal plaatsen! Meer info & inschrijven op www.sensotec.be/infosessies

visionary technology

www.sensotec.be

Heb je vragen? BEL of MAIL ons: 050 40 47 41 of consulenten@sensotec.be

Maak kennis met ons aanbod educatieve software
Tijdens onze webinarsessies lichten onze consulenten kort alle producten toe. 
Daarnaast gaan ze ook dieper in op het idee en belang van een integrale aanpak 
van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.  We organiseren telkens een 
namiddagsessie (14u -15u) en avondsessie (19u30 - 20u30u).

www.sensotec.be/
boekies

www.sensotec.be/
bouw

www.sensotec.be/
bloon

www.sensotec.be/
lezergame

www.sensotec.be/
alinea

www.sensotec.be/
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• Dinsdag 15/09: infosessie compenserende software
• Dinsdag 22/09: infosessie preventieve en remediërende software
• Donderdag 24/09: infosessie compenserende software
• Donderdag 01/10: infosessie preventieve en remediërende software 


