BEGELEIDING BIJ LEES- EN/OF SPELLINGPROBLEMEN (DYSLEXIE)
Heeft uw kind moeite met lezen en/of spelling? Is er sprake van (ernstige, enkelvoudige)
dyslexie en heeft een behandeltraject nog niet het gewenste resultaat opgeleverd? Door
groepsgewijze begeleiding voor lees- en spellingproblemen kunnen we uw kind verder
helpen!
De inhoud van de begeleiding wordt afgestemd op de problemen
die uw kind ervaart. Om inzicht te krijgen in de lees- en
spellingproblemen wordt een analyse gemaakt van de
aangeleverde lees- en spellingtesten (EMT, Klepel, PI-dictee).
Indien deze testen verouderd (ouder dan 3 maanden) of niet
aanwezig zijn, kunnen wij deze voorafgaand aan de begeleiding
afnemen.
Tijdens de eerste begeleiding wordt na een korte kennismaking
gestart met het begeleidingstraject en staat de ‘lange en korte klinkerregel’ centraal. De
ervaring leert dat alle lees- en spellingzwakke kinderen hier moeite mee hebben. De
spellingregels voor de andere bijeenkomsten worden bepaald op basis van de aangeleverde
testen. Gedurende de begeleiding is altijd aandacht voor individuele vragen. Deze hoeven
niet aan te sluiten bij het onderwerp van de week. Om een optimaal effect te behalen wordt
huiswerk maken gestimuleerd, maar niet verplicht gesteld. Tijdens de laatste bijeenkomst
wordt een hertest afgenomen om de lees- en spellingontwikkeling in kaart te brengen en
gerichte adviezen te kunnen geven.
Praktische informatie:
Doelgroep:
Groepsgrootte:
Dag en tijd:
Aantal bijeenkomsten:
Plaats:
Startdatum:
Aanvullende informatie:

leerlingen van groep 4 t/m 8
4-5 leerlingen
dinsdag of donderdag van 16.00 - 16.50 uur
11 bijeenkomsten (inclusief hertesten)
Opdidakt Boxmeer, Koorstraat 2B in Boxmeer
Opdidakt dependance Cuijk, Robijnlaan 78 in Cuijk*
23 en 25 sept. 2014, 6 en 8 jan. 2015, 14 en 16 apr. 2015
Van elke leerling vragen we een EMT, Klepel en PI-dictee (niet
ouder dan 3 maanden). Indien deze niet aanwezig zijn, kan
voor een bedrag van € 20,- de testen door ons worden
afgenomen. Dit zal een week voor aanvang van de training
plaatsvinden.

Kosten:
De kosten voor deze training bedragen 180 euro. Dit is inclusief het gebruik van een
werkmap en een korte verslaglegging van de hertest.
Aanmelden:
Aanmelden kan via www.opdidakt.nl/groepstrainingen/dyslexie. Voor meer informatie kunt u
telefonisch contact opnemen met Mijke Appelhof. Zij is bereikbaar onder het nummer 0485572111 of 06-16441658.
* Bij voldoende aanmeldingen
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