Wilt u leertekorten bij uw kind verkleinen?
Wilt u uw kind zien opbloeien omdat het
vertrouwen krijgt in zichzelf?
Of heeft u een andere hulpvraag mbt. leer-,
gedrag- of sociale ontwikkeling van uw kind?

Vooruit is de RT praktijk van Edwin Rorijs.
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… met mijn deskundigheid
help ik uw kind Vooruit

Ik bied specifieke hulp op het gebied van:








rekenen, spelling en woordenschat
technisch en begrijpend lezen
toetstraining
studievaardigheden en huiswerk
automatiseren / inoefenen
handschrift verbetering
ondersteuning op school

… met mijn deskundigheid
help ik uw kind Vooruit
Vooruit is er voor:






ouders en onderwijsinstellingen
leerlingen uit het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en speciaal
onderwijs
begeleiding binnen en buiten
schoolvakanties
begeleiding in de praktijkruimte, op
school en bij u thuis

Wilt u meer informatie? Bekijk dan de website:

www.rtpraktijkvooruit.nl

RT praktijk Vooruit
Edwin Rorijs
De Vriesstraat 1 | 6661 GK Elst
0481-354784 | 06-15654344
www.rtpraktijkvooruit.nl
e-mail: info@rtpraktijkvooruit.nl

Praktijk voor
remedial teaching en leerlingbegeleiding
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Remedial Teaching

Remedial teaching is een specifieke
begeleidingsvorm waarbij dmv. onderzoek naar
de oorsprong van een leer-, gedrags- of sociaal
emotioneel probleem wordt gezocht. Na het
onderzoek kunt u kiezen voor een behandeling.
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Bijles
Bijles

Bijles is van toepassing bij een geringe
leerachterstand. Door middel van herhaling of
een andere aanpak wordt de achterstand op
een vakgebied verkleind of opgeheven.

Een behandeling is altijd maatwerk
gericht op het specifieke probleem
van uw kind
Elke behandeling kent tenminste twee doelen:
1 – het probleem verminderen, beheersbaar
maken of zelfs oplossen
2 – het welbevinden van uw kind een positieve
impuls te geven
De behandeling vindt plaats op de locatie van
uw keuze: in de praktijk, op school of bij u
thuis. Na ca. 10 lessen wordt de behandeling
geëvalueerd.
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Pakketten

Voor sommige hulpvragen, bestaat er een
pasklaar antwoord. De begeleiding kan op korte
termijn starten en de periode waarin een
positief resultaat verwacht wordt is te
voorspellen. RT praktijk Vooruit speelt hier op
in dmv. pakketten.

De leerdoelen, de aanpak en de kosten
zijn bij aanvang van de begeleiding
vastgesteld
Toetstraining*
gewenning en technieken leren toepassen om
toetsen met meer zekerheid te maken
De begeleiding sluit bij voorbaat aan op de
methode van school. Op deze manier wordt
verwarring voorkomen.

De nadruk ligt niet alleen op
vakinhoud maar ook op motivatie en
aanpak
Bijlessen zijn individueel. In enkele situaties
kan hiervan worden afgeweken. Tijdens de les
kan uw kind alle inhoudelijke leervragen
voorleggen, wordt uw kind bevraagd (reteaching) over de geoefende leerstof en krijgt
het uitleg over nieuwe leerstof (pre-teaching).
Na de begeleiding ontvangt u een verslag.
De lessen kunnen ook aan huis worden
verzorgd.

Leesbegeleiding*
aanleren van leesstrategieën, woordenschat
versterken en vergroten van de leesmotivatie
Actie op redactiesommen*
verhaalsommen leren lezen en oplossen
Leren leren / huiswerkbegeleiding*
vaardigheden aanleren die het leren en maken
van huiswerk vergemakkelijken
Automatiseren / inoefenen*
automatiseer processen bevorderen en het
plezier in leren stimuleren
Handschriftverbetering
corrigeren van schrijfhouding en focus op
schrijfvoorwaarden
*groepsbegeleiding mogelijk (15 % korting per leerling)

