Twee digitale
nieuwe opleidingen voor het onderwijs

2. Haal alles uit
de DMT-oefenmap (plus)
Wat leert u?
In de deze opleiding gaat het om drie hoofddoelstellingen:
1. Zelf te leren de DMT-oefenmap zo verantwoord (een juiste diagnose en
handelingsplan) en zo optimaal mogelijk te gebruiken (de verantwoorde
begeleidingssessie en toepassen van orthotechnieken).
2. Omdat het bij het lezen uiteindelijk gaat om het begrijpend lezen, is ook
het leesbegrip een onderdeel van deze opleiding. De PLUS in de
opleiding slaat dan ook op het begrijpend lezen.
3. Uw kennis over te dragen aan collega’s.

Het gaat in de opleiding om het technisch PLUS het
begrijpend lezen.
In de opleiding gaat het o.a. het volgende:
 De basisinformatie met o.a. het nut van het oefenen van losse woorden.
 Het op de juiste wijze afnemen van de DMT-leeskaarten met o.a. het
powereffect.
 Het op de juiste wijze afnemen van de AVI-kaarten.
 Het op de juiste wijze afnemen van de leesbegripsvragen bij de
AVI-kaarten.
 Het stellen van de diagnose en het maken van handelingsplannen.
 Het toepassen van de leesbegeleidingstechnieken, ook bij begrijpend
lezen.
 Het uitvoeren van de verantwoorde begeleidingssessie; tips bij de
uitvoering, diverse werkvormen.
 Het begeleiden van collega’s.
Totaal 8 modules

Gratis
Vraag per mail bij Pravoo de volledige opleidingsgids aan: info@pravoo.nl

Opzet van de opleiding
De opleiding is volledig digitaal.
U ontvangt digitaal een opleidingswerkboek met daarin
achtergrondinformatie en de
praktijkopdrachten. Die praktijkopdrachten stuurt u digitaal naar
Pravoo en u ontvangt die
opdrachten terug met feedbackopmerkingen. U kunt de opleiding
geheel in uw eigen tempo uitvoeren en u hoeft ook niet naar
bijeenkomsten te komen.
Uw persoonlijke opleidingsbegeleider is drs. Luc Koning, orthopedagoog en in het bezit van een
eerstegraads lesbevoegdheid.
Als u alle opdrachten hebt
uitgevoerd, ontvangt u het Keurmerk DMT PLUS.
Kosten
De opleidingskosten zijn:
 € 175,- (geen BTW)
 De kosten voor de DMT-map en
de map Begrijpend lezen
‘speciaal’

