Bijlage

Wat staat er op de website?
Bij dit handboek hoort de website liefdevoorletters.swpbook.com. Wat biedt deze website? Hieronder een globale beschrijving van de inhoud.

Inhoudsopgave van het boek
Op trefwoord vinden wat je zoekt
Het boek Liefde voor letters en lezen heeft voorin een beknopte inhoudsopgave. Daarnaast is
per hoofdstuk een volledige inhoudsopgave opgenomen. Op de website vind je een uitgebreide inhoudsopgave van het hele boek. Hierin kun je middels de zoekfunctie op trefwoord
vinden wat je zoekt.

Doelen
Overzichten (tussen)doelen op drie niveaus
In hoofdstuk 2 is op de website een overzicht van alle (tussen)doelen ontluikende en beginnende geletterdheid opgenomen. De doelen zijn verdeeld in drie niveaus: voor aanvang
groep 1, eind groep 2 en eind groep 3. Behalve een overzicht van alle doelen per domein
(hoofdstuk 3 t/m 6) vind je op de website ook overzichten van specifieke (tussen)doelen van
alle activiteiten die in dat hoofdstuk beschreven zijn.
In welke hoeken (vooral) bepaalde doelen ‘geletterdheid’ aan bod komen, staat in een overzicht bij hoofdstuk 7.
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Praktijkvoorbeelden
Praktijkvoorbeelden in het boek én op de website
Het boek Liefde voor letters en lezen biedt veel praktijkvoorbeelden. Op de website zijn uitsluitend praktijkvoorbeelden opgenomen waarin een boek, een website of het internet een rol
speelt. Op deze manier kunnen we die praktijkvoorbeelden actueel houden.

Boeken- en sitetips
Boeken- en sitetips per onderwerp, thema of activiteit
Wil je meer over een onderwerp weten? De website biedt sites met informatie die verbreding
en verdieping bieden over onderwerpen als laaggeletterdheid, dyslexie of onderzoekend en
ontwerpend leren. Ook vind je er (meestal gratis) te downloaden lesmateriaal bij de beschreven activiteiten. Zoek je specifieke (prenten)boeken bij een bepaalde activiteit of bij een thema? Je vindt het via de verwijzing in het boek op onze website. En bij elke site is kort aangegeven wat die site je te bieden heeft: handig - dan hoef je zelf niet te zoeken!

Lesmateriaal
Vooral pictogrammen en picto’s om te printen of voor op het digibord
Er is veel lesmateriaal op internet gratis te downloaden. We hebben zoveel mogelijk verwijzingen naar kwalitatief lesmateriaal per onderwerp of activiteit op onze website opgenomen. Daarnaast bieden we specifiek lesmateriaal dat je kunt printen: pictogrammen voor in
de klas of kaartjes met beeld en woord waarmee je veel verschillende geletterde spelletjes
kunt (laten) doen. Of lesmateriaal dat je via het digibord kunt gebruiken, zoals een liedje met
picto’s ondersteund of een werkblad met picto’s dat je eerst samen met de kinderen ‘leest’,
zodat ze het zelfstandig in de betreffende hoek kunnen gebruiken.

Eindnoten
De eindnoot vinden die je zoekt
Per hoofdstuk zijn de eindnoten op de website opgenomen. Elke eindnoot is snel te vinden
met de zoekfunctie. De meeste eindnoten hebben een website als verwijzing, zodat je meteen kunt doorklikken.
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