Opdidakt
Opdidakt helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen een
goede start te maken in de maatschappij. We doen onderzoek
naar leer- en gedragsproblemen en bieden begeleiding op
didactisch en sociaal-emotioneel gebied. Doordat wij alle zorg
onder één dak aanbieden kunnen wij verschillende behandelingen
perfect op elkaar afstemmen. Indien gewenst begeleiden wij
kinderen op school en hebben intensief contact met de intern
begeleider of leerkracht.

Onderzoek en begeleiding bij
leer- en gedragsproblemen
Eén van onze 14 vestigingen is altijd bij u in de buurt
Boxmeer
T: 0485-572111
boxmeer@opdidakt.nl

Den Bosch
T: 073-6405000
denbosch@opdidakt.nl

Druten / Tiel
T: 0487-820214
drutentiel@opdidakt.nl

Ede
T: 0318-619049
ede@opdidakt.nl

Etten-Leur
T: 076-5011654
etten-leur@opdidakt.nl

Gemert
T: 0492-392078
gemert@opdidakt.nl

Goirle
T: 013-8200291
goirle@opdidakt.nl

Heesch
T: 0412-450228
heesch@opdidakt.nl

Raamsdonksveer
T: 0162-820996
raamsdonksveer@opdidakt.nl

Rosmalen
T: 073-5222864
rosmalen@opdidakt.nl

Sevenum
T: 077-4674304
sevenum@opdidakt.nl

Veldhoven
T: 0497-515224
veldhoven@opdidakt.nl

Zeewolde
T: 036-8200391
zeewolde@opdidakt.nl

Zeist
T: 030 – 8201148
zeist@opdidakt.nl

www.opdidakt.nl

Groepsbegeleiding rekenen
met hardnekkigheidtraject

Groepsbegeleiding rekenen
Voor leerlingen bij wie sprake is van dyscalculie of leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van rekenen,
biedt Opdidakt naast individuele begeleiding groepsbegeleiding
aan. Deze begeleiding is bedoeld voor kinderen van groep
5 t/m 8 van de basisschool en leerlingen van het voortgezet
onderwijs. Voor de groepsbegeleiding is geen dyscalculieverklaring nodig. Alle kinderen met rekenproblemen en/of
rekenachterstanden kunnen hiervoor worden aangemeld.
Groepsbegeleiding rekenen met hardnekkigheidtraject
Op dit moment worden problemen met rekenen bij veel kinderen
wel gesignaleerd, maar niet gediagnosticeerd. Voor een verwijzing
moet aan het criterium van hardnekkigheid worden voldaan.
Volgens het protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en
Dyscalculie (ERWD) moet een school hiervoor een uur per week
extra rekenondersteuning bieden. Hiervan moet minimaal 30
minuten aan instructie worden besteed, gegeven door een
rekenspecialist of een leerkracht onder begeleiding van een
rekenspecialist. De overige inoefentijd kan (onder begeleiding) in
de klas plaatsvinden.

Wat u van Opdidakt mag verwachten in dit hardnekkigheidtraject:
• 12 begeleidingen van 45 minuten.
Deze begeleiding vindt plaats in groepjes van 4 kinderen.
• Wekelijkse ondersteuning en aansturing van de leerkracht
of intern begeleider met betrekking tot de begeleiding.
• Een tussentijds evaluatiegesprek met de leerkracht.
• Een individueel handelingsplan met een evaluatieverslag
en gerichte handelingsadviezen naar aanleiding van de
toetsresultaten afgenomen in de eerste en laatste
begeleiding.
• Het bespreken van deze verslagen met ouders en school.
• Advies over het wel of niet aanvragen van verder
dyscalculieonderzoek.
Wat verwachten wij van school:
Een leerkracht of intern begeleider die de kinderen 2 keer per
week 15 minuten begeleidt en aanwezig is bij de gesprekken met
Opdidakt.

Gezien de toegenomen werkdruk is het voor scholen vaak lastig
om aan dit criterium van hardnekkigheid te voldoen, waardoor zij
niet tot een verwijzing komen. Dit, terwijl leerlingen met een
dyscalculieverklaring in aanmerking komen voor compenserende
maatregelen op school, zoals het gebruik van hulpmiddelen
(bijvoorbeeld rekenkaart of rekenmachine) en extra tijd bij
schooltoetsen en het eindexamen.
Opdidakt heeft daarom een hardnekkigheidtraject ontwikkeld. Dit
is een aanvulling op onze groepsbegeleiding rekenen, die scholen
de mogelijkheid biedt om toch aan het protocol ERWD te voldoen
en daarmee aan de eisen voor een onderzoek naar dyscalculie.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor groepsbegeleiding bedragen € 180,- per kind. De
kosten voor het aanvullende hardnekkigheidtraject bedragen
€ 70,- per kind. Deze prijzen zijn gebaseerd op een minimale
deelname van 4 kinderen.

