
 
In deze vorming gaat Tania Poppe als theatermaker, ontwikkelingscoach en vooral als LeesBeest 
ervaringsgericht aan de slag rond boeken en verhalen. Stap voor stap krijg je vanuit verschillende 
invalshoeken een andere kijk op boeken en wat dit kan betekenen voor een kind. Want… hoe kijkt een kind 
naar een boek? Dat is een belangrijke vraag om bij stil te staan. Dankzij de ervaringsdeskundigheid van  
Tania als Dyslecticus en de praktische aanpak binnen deze vorming, wordt lezen vanzelf BELEVEN.
 
Verwacht je aan  nieuwe inzichten rond lezen en taal , maar ook concrete handvaten om te integreren in je 
lespakket rond leesbevordering.

Van Lezen naar Beleven.  
Vorming door Tania Poppe

Bel ons, schrijf ons, laat ons gerust iets weten en wij bellen,  
schrijven of tingelingen snel wat terug.
Info@ deleesbeesten.be | +32 486 69 22 29

De Leesgevers vzw • Berkenstraat 2, 2260 Westerlo • Btw BE 0682 814 078

Voor wie?

Voor Leerkrachten & ouders:

• Een andere kijk op lezen/beleven.

• Hoe aan de slag rond boeken en verhalen.

• Interactief leren voorlezen vanuit theatermethodieken.

• Tips en tricks rond leesbevordering op maat van jouw vragen en noden.

 
Voor Kinderen/leerlingen: 

• Samen ontdekken van boeken en verhalen.

• Voorlezen kan je leren.

• Personages/verteller een stem geven: via theatermethodieken aan de slag.

• Doen: oefenen en tonen aan elkaar

+ bijgevoegd lesmateriaal voor de leerkracht om zelf met de leerlingen verder aan de slag te gaan. 

 Deze vorming maken we graag op maat van jouw noden of aanvullend op het reeds bestaande leesbeleid. 

Leestraject:

Wil je vanuit deze vorming en de nieuwe inzichten een nieuwe leescultuur op school ontwikkelen?
Wij helpen je, vanuit onze jarenlange ervaring rond leestrajecten op school en onze achtergrond als coach,  
graag verder. Vraag achter je offerte op maat!

Details:

• Duur: 1/2 Dagdeel 

• Deelnemers: max. 20

• Doelgroep: leerkrachten, ouders, Kinderen


