


Spreekbeeld
Met Spreekbeeld kun je heel gemakkelijk letters 
aanleren. Het is een effectieve manier om klank- 
 tekenkoppelingen aan te leren, te onthouden en te 
automatiseren. Spreekbeeld stimuleert en versterkt 
ook de fonologische ontwikkeling en brengt 
foneembewustzijn tot stand. 

Spreekbeeld is speels, een beetje stout en multi sen so
rieel; het leert kinderen klanken te koppelen aan 
letters door gebruik te maken van gebaren, emotie, 
articulatie, en betekenis.  Alle zintuigen worden 
geprikkeld en geactiveerd en zijn op een plezierige 
manier actief.  Dat maakt dat leren lezen en schrijven 
niet alleen makkelijker maar vooral ook leuk wordt.

Geschikt voor regulier-, en speciaal basisonderwijs, 
voor individuele-, en voor groepsinstructie. Is goed 
toepasbaar naast elke leesmethode. Spreekbeeld 
is ook geschikt voor de logopedie praktijk bij 
articulatie-, en uitspraaktraining.

Spreekbeeldjes 
Dat zijn de 46 afbeeldingen met alle voor het 
lezen noodzakelijke letters en lettercombinaties. 
Bij elk spreekbeeldje hoort een verhaaltje en 
een gebaar. Het verhaaltje legt uit welke klank 
bij de letter hoort en waarom. Het gebaar is 
gekoppeld aan de vorm van de letter, de 
emotie, de uitspraak/articulatie van de klank 
en aan de betekenis van het verhaaltje. 

Toepassing 
Spreekbeeld is een geweldig leermiddel om  
in te zetten bij kinderen met taal-, en leesleer-
problemen; bij kleuters die risicosignalen vertonen 
maar ook bij kinderen in groep 3 en 4, die 
moeite hebben met de aanvankelijke lees, 
en of spellinghandeling.  

 
Spreekbeeld kan zelfs ook nog worden ingezet bij 
kinderen die na groep 4 stagneren in hun leesleer-, 
en spellingontwikkeling om bepaalde klank-teken-
koppelingen alsnog tot stand te brengen en te 
automatiseren.

Effectief 
In diverse wetenschappelijke publicaties wordt 
Spreekbeeld positief beoordeeld, effectief bevonden 
en aanbevolen.

Pakket, prijs en losse onderdelen
Een compleet Spreekbeeld pakket kost 
€ 498, en bestaat uit de volgende onderdelen:
•  Handleiding met verantwoording, achtergrondin-

formatie en beschrijving van gebruik en toepassing.
•  Overtrekletters voor een extra  senso motorische 

impuls.
•  Memory kaartjes om memory, lotto of bingo 

mee te spelen
•  Werkboek met instructie en uitleg van alle 

spreekbeeldjes, van de letters, en bijbehorende 
klanken, het verhaaltje, de uitspraak/articulatiewijze 
en van de gebaren.

•  Kaartenbak, overzichtelijk ingedeeld, met 5 sets 
van 46 spreekbeeldkaartjes.

•  Wandkaarten voor in de klas en de  praktijkruimte.

Het werkboek (€ 69,), de kaartenbak (€ 120,) en 
de wandkaarten (€ 120,) zijn ook los verkrijgbaar.

Meer informatie en bestellen 
www.spreekbeeld.nl
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Het volledige 
Spreekbeeldpakket


