Gratis artikelen en informatie downloaden

GRATIS
Op de Pravoo-website staan diverse gratis te downloaden artikelen. Ga naar www.pravoo.com
Enkele voorbeelden:
 Klik op Dyslexie en download het artikel over de vraag of het oefenen van losse woorden
wel zin heeft.
 Klik op LVS groep 1 en 2 en download het artikel over hoe je om moet gaan met de
tussendoelen rekenen bij kleuters. Daar is veel verwarring over.
 Klik op Cito-nieuws met informatie over de nieuwe spellingtoetsen 3.0 van het Cito.
 Klik op Opleidingen/nascholing/kindonderzoek als u Pravoo in wilt schakelen voor
schoolbegeleiding en nascholing.
 Klik op Webwinkel om uitgaven te bestellen.

www.pravoo.com
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Leesproblemen:
De DMT-oefenmap
p digitaal

Spellingproblemen:
Voorspel 3.0 (sluit aan Cito spelling 3.0)

Deze map (398 blz.) is de vervanger van de
mappen Speciale leesbegeleiding; voortgezet
lezen en Zinsgericht lezen. Er zijn ook
onderdelen uit de map Speciale
leesbegeleiding; aanvankelijk lezen
opgenomen. De map is vanaf 2015 digitaal.

Van Pravoo
In deze nieuwsbrief geven we het
laatste nieuws ten behoeve van
kinderen met zwakke prestaties
op de Cito-toetsen DMT en de
Cito- spellingtoetsen.
Daarnaast geven we aan wat u kunt
doen ten dienste van kinderen met
gedragsproblemen.




De opleiding: Haal alles uit de
DMT-oefenmap.
Vervolg Master Sen opleiding
gedrag.
Uw persoonlijke cursusleider
is Luc Koning.
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Pravoo geeft over deze onderwerpen
ook voorlichting bij u op school.
Vraag Pravoo voor een studiedag(deel).
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Prestaties op de Citospellingtoetsen
Scoringen op uw
gedrags-LVS
Nieuwe opleidingen

Geen zoekwerk meer omdat de map de
nieuwe AVI-DMT-indeling volgt.



Alles voor M3 t/m M8 handig in één map.



Handige overzichten, tabellen en
werkvormen.



De basismap voor kinderen met
leesproblemen of dyslexie.



De map wordt uitgegeven in 10 pdfbestanden. Dat is goedkoop en handig in
gebruik: oefenen vanaf de computer en
indien nodig kunt u bepaalde pagina’s
printen.

Aanbod
De map is vanaf 2015 digitaal en kost geen
€ 187,50 maar € 135,- (incl. BTW/verzendkosten) (de 2015-prijs tot 1 april 2016!) en
wordt geleverd in 10 pdf-bestanden. Handig,
zodat er ook op de computer geoefend kan
worden. Te bestellen via de webwinkel
(zie www.pravoo.com) in de afdeling:
Aanvankelijk lezen en spellen, of in de
afdeling: Voortgezet lezen.

Pravoo laat in deze nieuwsbrief ook de
twee nieuwe digitale opleidingen zien,
nl:


Kinderen oefenen nu niet alleen maar op
woord- en tekstniveau, maar het zinsniveau
is extra toegevoegd.



Extra
U kunt bij Pravoo ook digitale bestanden van
de map bestellen die u op kunt nemen in
computer-flitsprogramma’s.

De digitale opleiding
Haal alles uit de
DMT-oefenmap (plus)
Een opleiding voor iedere leerkracht,
gericht op het optimaal leren benutten
van de DMT-oefenmap van M3 naar M8.
U mag de opleiding in eigen tempo
uitvoeren. Het (plus) in de titel betekent
dat ook het leesbegrip aan de orde komt..
Kosten


€ 175,-(geen BTW) als u in het bezit bent van de DMT-map



€ 100,- (excl. BTW) voor de map Begrijpend
pend lezen 'speciaal'
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Pravoo heeft op haar website allerlei
pdf-bestanden die u gratis mag
downloaden. Die bestanden gaan
over:

Uniek


GRATIS

Gedragsproblemen:
de digitale gedragsorthotheek



Het nut van het oefenen van het
lezen van losse woorden.



Uitleg aan de ouders over dyslexie.



Is de directie instructie wel
geschikt voor kleuters?



Hoe moet je de SLO-doelen voor
rekenen in groep 1 en 2
interpreteren?



Engels in groep 1 en 2?

Ga naar: www.pravoo.com

In 2015 verschenen bij
Cito een nieuwe generatie
spellingtoetsen.
Kenmerkend voor de oude
toetsen waren o.a. de
multiple choice-items.
Bij Pravoo verscheen toen
al snel een onderzoeksbrochure waarin we
aangaven dat dat een
ondeugdelijk onderdeel is.
In 2015 verscheen de derde
generatie spellingtoetsen
bij het Cito namelijk de
3.0 versie.
Omdat het Cito geen
hulpboek ontwikkelt,
heeft Pravoo dat gedaan.
Gekoppeld aan deze versie
hebben we een aansluitend
hulpboek ontwikkeld nl.
Voorspel 3.0.

De opzet
Voorspel is een hulpverl
hulpverleningsprogramma en kan gebruikt
worden voordat u de Cit
Cito spellingtoetsen afneemt, maar
ook naderhand ten beh
behoeve van zwak functionerende
kinderen. Kenmerkend vvoor Voorspel 3.0 is:


Sluit aan bij de 3.0 sspellingtoetsen van het Cito.



Heeft een handige, n
nieuwe en duidelijke
orthodidaktiek (het 6-stappenmodel).



Heeft ook schriftelijk
schriftelijke opdrachten, omdat gebleken is
dat kinderen daar m
meer van leren dan van oefenstof
waarbij op de compu
computer met een toetsenbord getypt
moet worden.



Nieuws


Zie deze folder.



Pravoo heeft ook een
kindvolgsysteem voor
dagverblijven en
peuterspeelzalen.

Gratis bijbehorend a
antwoordenboek.

Kosten


Klaar voor groep 3, 4 en 5: € 53,- per pakket (incl. BTW
en verzendkosten). H
Het gaat om pakketten in pdfbestanden zodat u zzelf kunt bepalen wat u wilt printen
of van het scherm w
wilt laten oefenen. Ga naar de
webwinkel op: www
www.pravoo.com afd: spelling.

De delen voor groep 6, 7 en 8
verschijnen als ook de toetsen
verschenen zijn.

De top 3

De licentie

Uit onderzoek is gebleken dat leerkrachten bij de benadering van kinderen met
gedragsproblemen vaak kiezen voor:

U kunt de digitale gedragsorthotheek
bestellen voor € 199,- incl. BTW, voor
het eerste jaar. Na het eerste instapjaar
betaalt u slechts € 54,45,- (incl. BTW)
voor de jaarlijkse update en aanvullingen.



praten/preken



belonen/negeren



straffen

Meestal blijkt dat toch niet voldoende te zijn, vooral ook omdat er kinderen met
gedragsproblemen zijn met beperkte taalmogelijkheden en ook omdat negeren vaak
niet mogelijk is. Er is dus veel meer nodig om kinderen met gedragsproblemen te
begeleiden. In de digitale gedragsorthotheek kunt u kant en klare onderzoeks- en
begeleidingsmiddelen oproepen. Tik een kernwoord in het zoekwijzer en het
programma levert u 1400 pagina’s onderzoeks- en begeleidingsmiddelen.
In januari 2016 zijn daar ook nog eens 200 oudervoorlichtingsbrieven bijgekomen.
Zie al vast: www.gedragsorthotheek.nl

master SEN-opleiding gedrag

U bent min of meer verplicht om de vorderingen van kinderen ten aanzien van het
lezen te volgen met de DMT en eventueel de AVI-toetsen.
Er is veel kritiek op de opzet van deze toetsen. Lees ter informatie de Brochure:
Nieuwe AVI-toetsen en DMT; wat is er mis mee?

Een vervolgopleiding voor leerkrachten met een MasterSen-diploma. In de opleiding leert u de theorie toe te
passen in de praktijk. Daarbij mag u gebruik maken van
de 1400 pagina’s van de gedragsorthotheek. U mag de
opleiding in uw eigen tempo uitvoeren. Een unieke kans
om de praktijk van de gedragsbegeleiding goed in te
voeren op uw school.

Inhoud
Een opsomming van de ruim 30 problemen en de voorstellen voor het
omgaan met deze problemen



Handige, nieuwe omzettingstabellen



Een overzicht van de nieuwe AVI-niveaus en daarbij de pagina’s van
hulpverleningspakketten zodat u dat niet meer zelf uit hoeft te zoeken.
Te bestellen via de webwinkel op www.pravoo.com en dan de afdeling
Heel handige hulpmiddelen.

Kosten
 € 375,- (geen BTW) als u nog niet in het bezit bent van
de gedragsorthotheek, want dan zijn deze kosten
inclusief een jaar het gebruik van de volledige
gedragsorthotheek!
 € 175,- (geen BTW) als u wel in het bezit bent van de
gedragsorthotheek.

Kosten
Geef u per mail op bij:
info@pravoo.nl

Na betaling ontvangt u de gebruikersnaam en het wachtwoord, waarmee u
naar binnen kunt.

De digitale opleiding: Vervolg-

Wat is er mis met de AVI-toetsen en de DMT van het Cito?



Ga voor het bestellen van de
licentie naar de Pravoo-website:
www.pravoo.com en dan naar de
webwinkel, afdeling: Gedrag en
gedragsproblemen.

€ 19,50 (incl. verzendkosten/ex. btw) Bestelnummer 13.20.

www.pravoo.com

Geef u per mail op bij:info@pravoo.nl

