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Letterstad.nl online: zelf leren
lezen op elke plek, op elk niveau
REGIO - Jaren werkte
hij er aan, praktisch dag
en nacht. En nu is het
klaar. Harmen Kooreman
uit Hengelo werkte zijn
methode Letterstad, waar
tienduizenden kinderen
de laatste decennia mee
leerden lezen en spellen,
uit: Letterstad staat nu
online!
Redactie

Met een computer, laptop
of tablet kunnen leerlingen,
laaggeletterden en anderstaligen op hun eigen niveau
zelfstandig leren lezen en
spellen. Op het gebied van
de alfabetisering is dit een
volkomen nieuwe ontwikkeling. In september dingt
het programma mee voor
het beste alfabetiseringsprogramma in de categorie
‘doen’.
De liefde voor letters en de
liefde voor Twente kreeg
Kooreman (1943) met de
paplepel ingegoten door zijn
moeder, die lesgaf op een lagere school in Borne, maar
voor haar trouwen naar het
westen des lands vertrok.
Haar zoon Harmen Kooreman kwam na zijn studie

als onderwijskundige terug
naar Twente, werkte aan de
UT en vestigde zich in Hengelo.
Kooreman hield zich op
de Universiteit Twente jarenlang bezig met computerprogramma’s voor het
onderwijs, maar de mogelijkheden waren toen nog

LEREN LEZEN EN
SPELLEN, OOK VOOR
LEERLING MET
LEESPROBLEMEN
te beperkt. Pas nu kan alle
auditieve en visuele steun
om te leren lezen en spellen
aangeboden worden.
Vijf jaar geleden ontmoette
hij zijn Armeens en Russisch sprekende vrouw
Laura, die bezig was met
haar inburgeringsexamen.
Hij hielp haar om te leren
lezen en spellen volgens de
principes van Letterstad en
daarna werkten zij samen
aan ‘hun kindje’ en levensproject: digitaal leren lezen
en spellen. Laura bracht
haar visuele en creatieve talenten in en er ontstond een
vruchtbare samenwerking
met de Hengelose softwareontwerper Ruud Seydel.
Letterstad.nl online kan
zowel thuis als op school
gebruikt worden, voor de

Berlijn en Polen
korting

Letterstad.nl is online. Leren lezen op elk niveau, waar dan ook en in een eigen tempo!
foto

begaafde leerling én voor de
leerling met leesproblemen.
“Het programma biedt het
meest uitgebreide digitale
diagnose- en oefenmateriaal
dat ooit gemaakt is. En het
programma is ook uitermate
geschikt voor anderstaligen
en voor alfabetisering”, stelt
Kooreman met gepaste trots.
Leerlingen uit de groepen 2
en 3 van basisscholen uit
Hengelo en Boekelo probeerden het programma uit.
“De leerlingen waren erg

Fryslân, Groningen
en Texel

€20,-

korting

uitdagende raadsels. Letterstad is nu volledig aangepast
aan het digitale tijdperk.” De
Hengeloër geeft inmiddels
lezingen in het hele land
over zijn programma.

Eigen niveau
Kooreman: “De kracht van het programma is dat er
geen instructie wordt gegeven, maar dat er sprake is van
leren door doen. Na een diagnosetoets begint iemand op
zijn of haar eigen niveau en werkt in eigen tempo door.”
Op www.letterstad.nl staan demo’s, presentaties en de
handleiding.

Fietsreis Weserbergland
en Hannover

korting

299,-

Win met je foto
Om deze fantastische prijs
voor je vader te winnen
maak je een foto van hem in
de allerstoerste pose. Aan
het werk met een zware hamer, met gewichten op de
sportschool, hangend aan
een rots tijdens de vakantie.
Alles kan. Ga daarna naar
www.deweekkrant.nl/stoerevader, plaats je foto en
vraag vrienden, bekenden
en familieleden op je foto te
stemmen. De inzenders van
de twee foto’s met de meeste
stemmen gaan met de prijs
aan de haal.

Sorrento, baai van Napels
en Pompeï

korting

€30,p.p.

p.p.

vanaf

vanaf

Boekcode 3123

Binnenkort is het vaderdag.
En natuurlijk heb je dan
een cadeautje. Een knutselwerkje van school, een
boek, misschien een lekker
luchtje. Dat kan leuker. Win
het coolste cadeau met die
superstoere foto van jouw
vader. Voor twee van de allerstoerste vaders hebben
we een complete racedag op
Zandvoort van Race Planet
beschikbaar: een dag lang
rijden in supersnelle bolides. Bovendien staat er een
formulewagen klaar voor
de deelnemers en kan er gereden worden in een BMW
130 i cup. Als ook nog het
4x4 rijden in de duinen, karten, slalommen en een slipproef zijn afgewerkt, mag
aan het eind van de dag ook
de eigen auto op het circuit
worden meegenomen. De
compleet verzorgde dag is
inclusief lunch.

€20,-

p.p.

vanaf

229,-

enthousiast over Letterstad.
Ze konden er direct geheel
zelfstandig mee uit de voeten. Aan het eind van het
programma kan iedereen
zinnen lezen in de vorm van

€20,-

p.p.

Boekcode 3123

Eigen

Win racedag voor
je stoere papa!

319,-

Boekcode 3123

vanaf

Boekcode 3123

569,-

5 daagse busreis
Vertrek: 1, 22 juli, 5 aug, 23 sept, 7, 21 okt

5 daagse busreis
Vertrek: 17 juni, 15 juli, 26 aug, 23 sept

5 daagse busreis
Vertrek: 1, 22 juli

10 daagse busreis
Vertrek: 17 juni, 22 juli, 19 aug

Inclusief: 4 hotelovernachtingen •
4x ontbijtbuffet • 4x dinerbuffet • Begeleiding
door uw chauffeur, tevens reisleider •
Vervoer per Tourist Class touringcar

Inclusief: 4 hotelovernachtingen • 4x ontbijtbuffet • 4x diner • Lunch op de heenreis •
4x lunchpakket • Boottocht Texel • Afscheidsdiner • Begeleiding door uw chauffeur,
tevens reisleider • Vervoer per Tourist Class
touringcar

Inclusief: 4 hotelovernachtingen • 4x ontbijtbuffet • 4x diner • Nederlands sprekende
fietsbegeleiding tijdens de gehele reis •
Fietsroutes • Gebruik van fietshelm • Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider •
Vervoer per Tourist Class touringcar

Inclusief: 9 hotelovernachtingen • 9x ontbijt
• 9x diner • Stadsrondrit en/of –wandeling
Rome, Napels en Florence o.l.v. een gids •
Bezoek Pompeï o.l.v. een gids • Begeleiding
door uw chauffeur, tevens reisleider •
Vervoer per Comfort Class touringcar

Nu €20,- korting per persoon op
vertrekdatum 1 juli!*

Van 249,- voor 229,- p.p.

Nu € 20,- korting per persoon op
vertrekdatum 17 juni!*

Nu € 20,- korting per persoon op
vertrekdatum 1 juli!*

Van 319,- voor 299,- p.p.

Nu € 30,- korting per persoon op
vertrekdatum 17 juni!*

Van 339,- voor 319,- p.p.

Van 599,- voor 569,- p.p.

Onbezorgd op vakantie? Reis met de bus!

Ja, ik ontvang graag de nieuwe brochure:
o Fietsreizen

Boek nu: www.effeweg.nl of bel 0529 46 96 67
Alle fouten voorbehouden. Prijzen zijn vanaf en per persoon o.b.v. boeking van 2 personen. Exclusief excursie- en
entreegelden en €18,- reserveringskosten per boeking. *Gebruik tijdens het boeken boekcode 3123 en uw korting wordt
automatisch verrekend. Kortingen zijn reeds in de prijs verrekend. Kortingen alleen geldig op boekingen gemaakt tussen
04-06-2013 en 11-06-2013

3123

Gratis brochure 2013
o Stedenreizen

o Excursiereizen

dhr/mevr

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar: effeweg.nl, antwoordnummer 778, 7700 VG Nieuwleusen

Kom naar de voorlichtingsavond
op maandag 10 juni.

Ga naar helemaalbijdeles.nl

