Promotieplan Dyslexie onder de knie

Aanleiding
Lezen is niet alleen leuk, maar ook belangrijk. Echter niet iedereen heeft plezier in lezen.
Daarom bieden wij in onze vestigingen o.a. het Makkelijk lezen plein en geven wij
adviezen hierover. Wij kregen in onze bibliotheken vaak vragen over dyslexie en tips
voor boeken voor kinderen met dyslexie. Na de nodige ruggenspraak met de mogelijke
doelgroep(ouders) en experts is besloten om een online training te ontwikkelen en
inspiratiemiddag
Online cursus en inspiratiemiddag
Met de gratis online training ‘Dyslexie onder de knie’ kan men op elk gewenst moment en
locatie kennis tot zich nemen. De training bestaat uit informatie en verdiepingsmateriaal,
leuke oefeningen voor ouder en kind en een chatbox en wordt aangeboden in modules,
zodat men kan klikken op het onderwerp waar interesse in is. De training heeft tot doel
het vergroten van het zelfvertrouwen bij ouders (hoe kan ik mijn kind helpen) en
kinderen (het is ok om dyslexie te hebben: je bent niet dom en je hebt ook andere
talenten). Naast de online training bieden wij ook een inspiratiemiddag aan waar ouders
en professionals door middel van diverse workshops en een praatcafé een
verdiepingsslag maken door de kennis vanuit de training te verdiepen & uit te wisselen.
Door de combinatie van een offline training en een offline bijeenkomst spreken wij over
blended learning.
Doelgroepen:
 Ouders met kinderen met dyslexie
 Kinderen met dyslexie en/of leesproblemen (basisonderwijs)
 Professionals
 Stakeholders
Communicatiedoelstellingen
 Onder de aandacht brengen van de online cursus ‘Dyslexie onder de knie’ en de
inspiratiemiddag.
 Verhogen aanmeldingen voor de online cursus en inspiratiemiddag.
 Likes en delen van het bericht via social media (Facebook en Twitter)
 Bijdrage aan positief imago bibliotheek Theek 5
Communicatiemiddelen

1.

Flyer

Er wordt een duidelijke A5-flyer ontwikkeld deze wordt verstuurd naar alle
contactpersonen in het basisonderwijs in het werkgebied met het verzoek de flyer te
verspreiden onder de kinderen (en daarmee hun ouders). Daarnaast wordt deze
verstuurd naar alle Theek 5 vestigingen met de insteek deze te verspreiden onder leden
en andere geïnteresseerden.

2.

Website

Op de website van Theek5.nl wordt een speciale pagina ontwikkeld waarin de cursus en
de inspiratiemiddag duidelijk uitgelegd worden. Tevens is er een aanmeldformulier voor
beide activiteiten gemaakt. Bij de start van de cursus wordt een link naar de cursus en
een uitleg verstuurd.
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3.

Bijeenkomst leerkrachten

Tijdens een bijeenkomst voor leerkrachten (Kinderboekenweek) worden de cursus en de
bijeenkomst toegelicht. De leerkrachten wordt gevraagd de flyer intern en bij de IB-er te
begeleiden en waar mogelijk te communiceren richting de ouders.

4.

Inzet consulenten

Bibliotheek Theek 5 heeft 5 consulenten die de contacten onderhouden met alle
basisscholen in het werkgebied. Deze consulenten worden bijgepraat over de cursus en
de inspiratiemiddag en voorzien van flyers. Aan hen de taak richting de scholen te
communiceren.

5.

Persbericht

Er wordt een persbericht opgesteld waarin de cursus en de inspiratiemiddag toegelicht
worden en lezers uitgenodigd worden om zich aan te melden. Het persbericht wordt
verspreid via regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen in het werkgebied.
Naar aanleiding van het persbericht is een radio-interview gegeven aan de lokale omroep
in Oosterhout

6.

Social media

Via de social media kanalen van Theek 5 wordt aandacht gevraagd voor de cursus en de
inspiratiemiddag. Tevens wordt voor de online cursus een Facebook advertentie
gemaakt. De advertentie wordt getarget op ouders met kinderen in de basisschool
leeftijd in ons werkgebied.

7.

Nieuwsbrief

In de september editie van de Theek 5 nieuwsbrief (21.000 abonnees) wordt via een
artikel aandacht besteed en naar de website doorverwezen.

8.

Magazine

Theek 5 geeft eind september een nieuwe magazine uit (oplage 5000 stuks) met daarin
ook de programmering. De cursus en inspiratiemiddag worden opgenomen in deze
programmering. Het magazine wordt verspreid over alle vestigingen en andere
interessante locaties.

9.

Narrowcasting

In de vestigingen Raamsdonksveer en Oosterhout zal via narrowcasting aandacht
gevraagd worden voor de cursus en de inspiratiemiddag.

10.

Thematafel

In de locatie Oosterhout wordt een thema-tafel ingericht omtrent het thema dyslexie.
Hier vind je o.a. boeken die makkelijk te lezen zijn en boeken over dyslexie. Op de
thematafel worden ook de flyers verspreid.

11.

Mailing

Er is een overzicht gemaakt van Remedial teachers in het werkgebied, aan hen is een
maling gestuurd met het verzoek om de cursus en/of de inspiratiemiddag onder de
aandacht te brengen van hun cliënten. Daarnaast is ook het CJG/GGD aangeschreven om
de consultatiebureaus te informeren. Oudervereniging Balans heeft de informatie verder
verspreid onder de achterban.

12.

Goodiebag

Na afloop van de inspiratiemiddag wordt een goodie-bag meegegeven met een leuke
herinnering voor de kinderen, interessante informatie van experts, betrokken
organisaties en input van de bibliotheek (Flyers Oudervereniging Balans, St. Lezen,
theaterlezen, Theek 5 etc.).
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13.

Aandacht via partners

De diverse partners waarmee wij samenwerken in het project is ook gevraagd aandacht
via hun kanalen aandacht te besteden aan de online cursus en de inspiratiemiddag.

14.

Planning

Onderdeel
Flyer
Website
Bijeenkomst leerkrachten
Inzet consulenten
Persbericht
Social media
Magazine
Nieuwsbrief
Narrowcasting
Thematafel
Mailing
Goodiebag
Aandacht via partners

Datum
September
September
September
September
Oktober, reminder november
Start september, daarna doorlopend.
Start FB advertentie 5 oktober
6 oktober uitgebracht
29 september verstuurd
Oktober
November
6 oktober verstuurd
13 november
Start oktober, daarna doorlopend

Persberichten, Tweets, Facebook-berichten, Facebook advertentie,
aandacht op website en Facebookberichten van o.a. partners.
Facebook
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Betaalde Facebook advertentie

Twitter
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Persberichten

PERSBERICHT
6 oktober 2017, Oosterhout

Dyslexie onder de knie!
Lezen is niet alleen leuk, maar ook belangrijk. Bibliotheek Theek 5 helpt jouw
kind graag een stapje verder en lanceert 15 oktober de gratis online training
‘Dyslexie onder de knie’. In deze training gaan ouder en kind samen aan de slag
met leuke oefeningen en handige tips, met als doel het zelfvertrouwen te
vergroten. Op 15 november organiseert Theek 5 in samenwerking met
Oudervereniging Balans een gratis inspiratiemiddag over dyslexie voor ouders
en kinderen. Wissel ervaringen uit en doe nieuwe inzichten op.
Dyslexie kan lastig zijn, maar tegenwoordig zijn er veel handvatten en hulpmiddelen om
de leesvaardigheid en het zelfvertrouwen te vergroten. De online training is vanaf de
lancering doorlopend beschikbaar en kan daarom gevolgd worden waar en wanneer jij dit
wilt. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn; zelfvertrouwen, andere
talenten, leesplezier, beeldenken en games. De training is gericht op
basisschoolleerlingen.
De inspiratiemiddag op 15 november begint om 13.30 uur en vindt plaats in bibliotheek
Oosterhout centrum (Torenstraat 8). Voor kinderen maken wij de middag extra speciaal
met leuke activiteiten.
Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.theek5.nl/dyslexie.
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PERSBERICHT
6 november 2017, Oosterhout

Inspiratiemiddag ‘Dyslexie onder de knie’!

Doe kennis op en wissel ervaringen uit samen met je kind
Op 15 november organiseert Theek 5 in samenwerking met Oudervereniging
Balans een gratis inspiratiemiddag over dyslexie voor ouders én kinderen.
Voor ouders draait de bijeenkomst om nieuwe inzichten opdoen en ervaringen
uitwisselen op het gebied van dyslexie. Met demonstraties en doe-activiteiten
maken we het extra speciaal voor de kinderen. De inspiratiemiddag is van 13.30 tot

16.30 uur bij Theek 5 bibliotheek Oosterhout.
De kinderen hebben de keuze uit diverse workshops zoals toverpennen maken, digitale
snufjes en verhalen maken met stop-motion filmpjes. Bij deze workshops ligt de focus
op fun en het versterken van talenten en niet op de moeite met lezen & schrijven.
Ouders kunnen aanschuiven bij de workshops beelddenken, ontdek je talent en tips voor
thuis en op school. Ook zijn er workshops voor ouder en kind samen.

Programma:
 13.30 uur: Ontvangst met koffie/thee/limonade.
 13.45 uur: Welkomstwoord en introductie programma door Eus Roovers
 14.30 uur: Start workshops
 16.30 uur: Afsluiting
Al met al een leuk programma met veel begeleiding, zodat ouders met een gerust hart
zich even los kunnen maken van hun kind en info opsnuiven. Kids kunnen de hele
middag aan een workshop deelnemen of zich aansluiten bij meerdere activiteiten
Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.theek5.nl/dyslexie.

Aanmeldingspagina en Programma Inspiratiemiddag – Theek 5
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Website van een van de samenwerkingspartners Oudervereniging Balans

Publiciteit op Facebook
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