ekenen

lezen
dyslexie

schrijven

P R A K T IJ K

taal

VOOR

dyslexie

R E M E D IA L

spelling

taal

T E A C H IN G

dys lexie

rekenen lezen
taal
dyslexie

EXLOO

spelling

lezen

spelling

taal

schrijven

UW KIND

schrijven

ONZE ZORG

motoriek
spelling

rek enen

spelling
schrijven

lezen

D YSLEXIE
LEZEN

dyslexie

lezen

spelling

taal

SPELLING

rekenen
schrijven

T AAL

lezen

P RAKTIJK V OOR R EMEDI AL T E ACHIN G E X LOO
V ALT HERWE G 6 A, 7875 TB E XLOO
E- M AIL : IN FO@ RT - EX LOO. N L
T ELEFOON : 0591-549136

SCHRIJVEN
R EKENEN

P RAKTIJK VOOR REMEDIAL
T EACHING E XLOO

De hulp is afgestemd op en aangepast aan de
mogelijkheden van elk individueel kind
afzonderlijk. Het kind staat immers centraal.

R EMEDIAL T EACHING

Natuurlijk kan de remedial teacher niet alle
kinderen helpen, want niet alle problemen
liggen binnen zijn / haar vakgebied. Deze
kinderen wordt geadviseerd andere specialisten
te raadplegen.

Elk kind is uniek. Als het iets leert, doet het
dat in een eigen tempo en verwerft het zich de
nieuwe kennis en vaardigheden op een eigen
manier. Meestal gaat dit vlot, soms ook
moeizaam.
Als het moeizaam gaat en het kind extra hulp
nodig heeft, komt de remedial teacher in beeld.
Hij of zij verleent hulp aan kinderen die meer
dan de gewone zorg nodig hebben. Dit gebeurt
in samenwerking met de ouders en de
groepsleerkracht van het desbetreffende kind.
Van de praktijk mag u het volgende
verwachten:


het onderzoeken van kinderen die extra
hulp nodig hebben op het gebied van lezen,
spelling, schrijven, rekenen en motoriek.



het samenstellen van een hulpplan voor
deze kinderen. Dit kan individueel maar
ook in kleine groepjes.
het uitvoeren van dit hulpplan in
samenwerking met de groepsleerkracht en
de ouders.





het aanleren van vaardigheden om met
leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan.



de begeleiding van de school om een
doorgaande lijn in de hulp aan het kind
zeker te stellen.



het verstrekken van informatie aan het kind
en betrokkenen.

V OOR WIE ?
De Praktijk voor Remedial Teaching Exloo
richt zich met name op kinderen in de
basisschoolleeftijd.

D E PRAKTIJK
In de Praktijk voor Remedial Teaching Exloo is
Annelies Lubbers – van Uchelen als remedial
teacher werkzaam. Ze heeft niet alleen de
meerjarige opleidingen tot remedial teacher en
dyslexiespecialist gevolgd, maar is ook een
intern begeleider en volledig bevoegde
basisschoolleerkracht met ervaring.
De praktijk is aangesloten bij de Landelijke
Beroepsvereniging Remedial Teachers 1;
Annelies is geregistreerd remedial teacher en
voorzitter van de regio Groningen/Drenthe.

dyslexie om een behandeling volgens de
Brightstar 2 methode te krijgen. Ook kan er, in
samenwerking met een BIG-geregistreerd
psycholoog, een dyslexieverklaring worden
afgegeven.

W ERKWIJZE
Indien u denkt dat uw kind extra hulp nodig
heeft, kunt u contact opnemen met de praktijk.
Naar aanleiding daarvan wordt een afspraak
gemaakt om de situatie van uw kind te
bespreken.
Hierop volgt een afspraak voor onderzoek en
wordt er contact opgenomen met de school
waar het kind het onderwijs volgt.
Uiteindelijk resulteren het onderzoek en de
gesprekken in een rapportage. Hieraan kan
vervolgens een concreet behandelplan
gekoppeld worden.
Voor de uitvoering van een behandelplan zal
het kind twee tot drie keer per week een half
uur of drie kwartier geremedieerd worden.
Wij zijn te allen tijde bereid om in een
vrijblijvend gesprek het een en ander toe te
lichten. De contactgegevens vindt u achter op
deze folder.

In de praktijk worden twee soorten
behandelingen uitgevoerd: naast de "gewone"
RT-behandelingen is het mogelijk voor
kinderen met ernstige leesproblemen of

1

Meer informatie over de beroepsvereniging kunt u vinden
op www.lbrt.nl.

2

De Brightstarmethode is zeer effectief gebleken in de
beha ndeling va n dyslexie. Zie www.brightstarlearning.nl.

