Letters in Beweging
(kleuters)
Letters in Beweging is een bijzonder effectief hulpmiddel bij het leren lezen en schrijven.
Jonge kinderen maken op speelse wijze kennis met letters en klanken. Bijzonder is dat
kinderen spelen met hun eigen naam en het woord mama. De eigen naam, de eigen letter of
de eerste letter van mama zijn vaak de eerste vormen van geschreven taal die kinderen
herkennen. De kinderen krijgen hulp van speelmaatjes Sim en Sanne. Deze hulp wordt
afgestemd op het speelgedrag van het individuele kind. Ouders en leerkrachten krijgen
informatie over de ontwikkeling van de spelers, waardoor kinderen nog beter kunnen
worden ondersteund bij het leren.

Voor kinderen:
Leren over letters en klanken met een leuk spel
Spelen met je eigen naam!
Speelmaatjes die altijd helpen bij de vragen

Voor ouders / opvoeders:
Pedagogisch verantwoorde games
Bewezen positief effect op het leren lezen en schrijven in groep 3 en 4
Het spelgedrag wordt tot in detail geregistreerd en geanalyseerd, waardoor de
hulp automatisch passend wordt gemaakt bij het leergedrag van het kind
Informatie over de ontwikkeling van uw kind

Voor leerkrachten:
Spellen die het fonemisch bewustzijn stimuleren in groep 1 en 2
Onderzoek toont aan: goed foneembewustzijn heeft een positief effect op leren
lezen en schrijven in groep 3 en 4
Gemakkelijk inpasbaar in de les en vrije tijd
Opbouw in moeilijkheidsgraad
Het spelgedrag wordt geregistreerd en geanalyseerd, waardoor de hulp wordt
toegespitst op het indvidu
Informatie over de ontwikkeling van fonemisch bewustzijn bij het kind
De leerkracht kan ouders de mogelijkheid geven om thuis te werken met Bereslim

Voor onderzoekers:
Alle Bereslim modules worden ontwikkeld op het Bereslim platform
Het Bereslim platform is het 'state of the art' meetinstrument voor longitudinaal
onderzoek naar de ontwikkeling van jonge kinderen via games
Het is webgebaseerd en op ieder schaalniveau inzetbaar, variërend van 'lab
condities' tot de volledige gebruikers groep, waaronder honderden scholen,
bibliotheken en thuisgebruikers

www.bereslim.nl
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