Heeft uw kind een
steuntje in de rug
nodig?
Heeft uw kind moeite om mee te komen
met rekenen, taal, spelling en (begrijpend)
lezen?
Heeft de school van uw kind niet genoeg
tijd om uw kind te geven wat het NU nodig
heeft?
Dat extra steuntje in de rug kan ik uw kind
geven in mijn praktijk.

UW KIND DOET ER TOE!
Ik begeleid kinderen van de basisschool
met leerproblemen. Dit kunnen problemen
zijn op de volgende gebieden;
(begrijpend) lezen - spelling - rekenen werkgeheugen - faalangst (mindset) ontwikkeling zelfvertrouwen - executieve
functies
ADVIES AAN OUDERS

Als ouder is het niet fijn om te merken dat
uw kind niet meer met plezier naar school
gaat. Het is moeilijk om te merken dat uw
kind bang is voor de toets die komt of thuis
niet meer wil lezen. Ik geef ouders advies
hoe hun kind te begeleiden bij de eigen
specifieke leerproblemen.

Contact gegevens
Juf Margot
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Alle teksten de
baas!
Begrijpend lezen:
Belangrijk voor je hele schoolcarrière!

Begrijpend lezen:
Belangrijk voor je
hele schoolcarrière!
BEGRIJPEND LEZEN ALS BASIS
VOOR ANDERE SCHOOLVAKKEN.

In 6 stappen
In de training begrijpend lezen leer je
in 6 stappen hoe je op een makkelijke
manier teksten kunt lezen, begrijpen
en onthouden. Door na te denken over
de tekst en jezelf vragen te stellen,
worden verbanden gelegd, waardoor
overzicht en inzicht ontstaat. Je snapt

Begrijpend lezen is een vaardigheid die je
nodig hebt bij meerdere vakken op school.
Bijvoorbeeld bij het vak Rekenen en dan
met name bij verhaaltjessommen is het

de tekst en kan het in je eigen woorden
navertellen, Door met kleuren en

leggen van verbanden heel belangrijk. Je
moet begrijpen hoe het verhaaltje in elkaar
zit, waarna je de som kunt uitrekenen.
En natuurlijk gebruik je begrijpend lezen
ook voor vakken als aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur. Als je niet begrijpt
wat je leest, kun je je de leerstof niet eigen
maken. Of je moet alles letterlijk uit je
hoofd leren. Kinderen kunnen alleen
reproduceren en bij inzichtvragen vallen ze
door de mand.

onderdeel van de training.

plaatjes te werken, krijg je meer

inzicht in de tekst. Mindmappen is een

Wat leer je nog
meer in deze
training?
Naast het werken met de 6 stappen, ga je:
je woordenschat vergroten
leren wat signaalwoorden zijn
synoniemen in teksten vinden

oefenen met Cito teksten om te leren
omgaan met de vraagstelling die Cito
hanteert.

HOE LEER JE DAT?
Dit ga je leren door teksten te lezen,
oefeningen en spelletjes te doen zodat je

alles goed kunt onthouden. Ook krijg je
huiswerk mee om dat wat je geleerd hebt
te oefenen. Dit kan schriftelijk zijn of op de
computer. Samen kijken we wat je nodig
hebt.

PRAKTISCHE INFORMATIE
OVER DE TRAINING ALLE
TEKSTEN DE BAAS!
De individuele training bestaat uit 10
lessen van 1 uur .

De groepslessen zijn in groepjes van min.
2 en max. 4 leerlingen en duren 1,5 uur .

Kosten voor groepslessen; € 300,Kosten individuele lessen; € 420,Dit is incl. alle materialen.
De lessen vinden plaats in de praktijk.

