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Lannoo Help Kids staat voor een reeks van uitermate praktische boekjes over belangrijke onderwerpen in verband met opvoe-
ding en onderwijs. Geschreven voor ouders en kinderen, geeft elk boekje, volgens zijn ondertitel, een antwoord op ‘101 vragen’. 
Deze zijn in elk boekje samengebracht in verschillende hoofdstukken met telkens een centraal thema. Elke ‘vraag’ wordt bondig 
en in een vlot lezende taal beantwoord. Tekstkadertjes benadrukken essentiële inhouden of geven concrete tips. De vormgeving 
is zeer aantrekkelijk en uitnodigend. Hulpverleners die van ouders de vraag krijgen naar geschikt leesvoer, doen er zeker niet 
verkeerd aan hen deze boekjes aan te raden.
Voor deze reeks doet Lannoo beroep op auteurs die hun deskundigheid op het desbetreffende vlak al lang bewezen hebben en 
bijgevolg garant staan voor een kwaliteitsvol product. 
De boekjes uit de reeks worden aan een zeer democratische prijs op de markt gebracht. Dit komt hun toegankelijkheid alleen 
maar ten goede.

Wil je als ouder snel weten wat dyslexie is en wat je er kunt aan doen? Neem dan dit boekje van Martine 
Ceyssens ter hand. In haar antwoorden op de “101” vragen vind je alle informatie die je nodig hebt. Deze is 
ingedeeld in vijf thema’s:

 Wat is dyslexie?
 De eerste signalen.
 De diagnose.
 De therapie.
 Samen aan de slag: je kind helpen, thuis en op school.

Als ouder krijg je met dit boekje een ruime kijk op het leerprobleem van jouw kind. Je leert met welke 
problemen het te maken kan krijgen en waarom dat zo is. Vanuit tal van concrete voorbeelden en situaties 
besef je als ouder al heel snel hoe groot de impact van dyslexie is. Je leert ook anders kijken naar jouw kind. 
Daarvoor staat onder andere het deeltje over de eerste signalen van dyslexie garant. Ouders zullen hier-
door bij hun kind ongetwijfeld dingen herkennen waar ze voordien niet echt bij stilstonden. De deeltjes 
over de diagnose en behandeling van dyslexie schetsen wat je in Nederland en Vlaanderen (niet) kunt 
verwachten. Dit alles in een bondige en heldere stijl.

Samen aan de slag: je kind helpen, thuis en op school is waarschijnlijk het hoofdstuk dat ouders meteen 
willen lezen. Omdat het een overzicht geeft van maatregelen die echt werken bij dyslexie. Martine 
Ceyssens heeft twee lijstjes gemaakt. Een lijstje met vijftien maatregelen voor het basisonderwijs en een 
met veertien maatregelen voor het secundair onderwijs. Het boek eindigt met een aantal tips en aan-
bevelingen voor mensen die nog meer informatie willen.

Als school is het handig een dergelijk boekje achter de hand te hebben voor ouders die meer willen weten 
over dyslexie. Zeer warm aanbevolen!
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