
 

Herken je dit? Een vrolijk, opgewekt meisje verandert in groep 3 binnen een half jaar in een 

gefrustreerd, boos kind dat niet snapt waarom zij niet kan lezen. Waarom het haar niet lukt 

om alle klanken te onthouden terwijl haar vriendjes en vriendinnetjes er geen probleem mee 

lijken te hebben. Of de jongen die je als leerkracht ziet veranderen van leergierig en nieuws-

gierig naar een kind dat zijn zelfvertrouwen lijkt te verliezen en zich steeds verder terugtrekt 

wanneer lezen en spellen op tafel komt. Of het kind dat letterlijk in slaap valt zodra lezen en 

spellen op het programma staat. Het kind dat in de meest letterlijke zin afhaakt. 

 

De effecten zijn groot op alle gebieden van de ontwikkeling en het werkt door tot in het vol-

wassen werkzame leven als het gaat om zelfbeeld, zelfvertrouwen en het kunnen inzetten 

van het eigen volledige potentieel. De frustratie die het oplevert heeft Balt van Raamsdonk 

omgezet naar actie. Hij wilde snappen hoe het zit en ontdekken hoe het anders kan. Dit 

heeft geleid tot de ontwikkeling van Alfa-bedding. Een kijk op leren lezen en spellen die af-

wijkt van de standaard aanpak. En juist dat leidt tot bijzondere resultaten op onder andere 

onze Willem Teellinckschool in Achterberg. 

 
“Ik lees al een echt boek!” 

Deze trotse uitspraak kwam, met een prachtige brede lach, van een leerling halverwege 

groep 3 die in groep 2 begeleid was met Alfa-bedding op de Willem Teellinck school in Ach-

terberg. 

 

 
Aanmelden kan tot en met D.V. maandag 6 maart 2023  

op: midden@berseba.nl  

Lezing VOOR TEAMS 
BERSÉBA-REGIO MIDDEN  

Reformatorisch Passend Onderwijs 
D.V. Dinsdagavond  

7 maart 2023 
Locatie: Adventkerk 

Vijftien Morgen 51 

Veenendaal 

 

Ontvangst : 19.00 u.  

Aanvang : 19.30 u.  

Pauze : 20.15 u. 

Afsluiting : 21.30 u. 

Thema: 

ALFA-BEDDING 
 PRAKTISCH LEREN LEZEN IN DE ONDERBOUW 

 HET EFFECT HIERVAN IN DE BOVENBOUW 

“Met zelfvertrouwen en trots leren lezen” 

Sprekers: 

COLLEGA’S TEELLINCKSCHOOL 

& HILDEGONDE MOSTERT 
“Als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg.”  

 

 

 


