Na(ast) de behandeling
dyslexie

Na(ast) de ONL behandeling
Je kind heeft dyslexie en is/ wordt hiervoor behandeld bij
ONL/OnderwijsAdvies. Kinderen kunnen op verschillende
manieren last hebben van dyslexie. Dyslexie hoeft een
succesvolle schooltijd niet in de weg te staan, maar soms
kan extra hulp nodig of prettig zijn.
Het oA Leerhuis
Het oA Leerhuis kan je kind ondersteunen na(ast) de behandeling bij
bijvoorbeeld het leren leren en/ of het aanleren van de vreemde talen.
Het oA Leerhuis biedt individuele hulp en ondersteuning op maat door
een remedial teacher op een specifiek leergebied.
Bijvoorbeeld hoe leer je woordjes in vreemde talen of hoe gebruik je de
in de ONL behandeling opgedane kennis ook goed in klas. Ook extra
ondersteuning bij taal of rekenen is mogelijk.
Per leerjaar biedt het oA Leerhuis de volgende trainingen en
ondersteuning:

Opfrissen en verder met spelling (gr 5-8)
Het blijkt dat na het afsluiten van de ONL behandeling veel kinderen na
verloop van tijd baat hebben bij een opfriscursus. Inmiddels hebben ze
weer nieuwe spellingsregels bijgeleerd en daardoor wordt de ONL-stof
nog wel eens vergeten of niet voldoende toegepast in de klas. Als je
kind inmiddels in de bovenbouw zit, komen er bovendien de vreemde
talen bij.
Een opfriscursus biedt dan uitkomst. In 10 individuele lessen nemen
we alle spellingregels en -strategieën, waar je kind moeite mee heeft,
nog eens door. De lessen vinden in principe om de week plaats,
waardoor we je kind ongeveer een half jaar één op één begeleiden.
Deze begeleiding richt zich op de specifieke behoefte van jouw kind.

OP WEG NAAR Snel leren= leuk leren (groep 7/ 8)
Voor leerlingen uit groep 7/8 is er nu Op weg naar… Snel leren = leuk
leren. In 3 lessen van 1 uur leert je kind:
• Agenda: gebruiken en bijhouden
• Focuslezen
• Mindmappen
• Woordjes en begrippen leren
De individuele begeleiding Op weg naar… Snel leren = leuk leren is
onderdeel van een oA Leerhuis traject.

Snel leren = leuk leren (VO 1-2)
De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor
veel leerlingen een sprong in het diepe; ineens heb je veel vakken
waar je huiswerk voor krijgt en moet je van de één op andere dag een
meester in het plannen en organiseren van je huiswerk zijn.
Tijdens de training ‘Snel leren = leuk leren’ van Time2Control, krijg je
meer grip op je huiswerk door dit beter te plannen en organiseren.
Daarnaast krijg je inzicht in jouw manier van leren en technieken om dit
te verbeteren. Zo leer je 2 tot 3x sneller lezen, samenvatten met behulp
van mindmappen en beter onthouden dankzij diverse
geheugentechnieken.
De individuele begeleiding Op weg naar… Snel leren = leuk leren is
onderdeel van een oA Leerhuis traject.
Ondersteuning op maat (groep 5- VO)
Het oA Leerhuis biedt individuele hulp en ondersteuning op maat door
een remedial teacher op een specifiek leergebied. Bijvoorbeeld hoe
leer je woordjes in vreemde talen of hoe gebruik je de in de ONL
behandeling opgedane kennis ook goed in klas. Ook extra
ondersteuning bij taal of rekenen is mogelijk.

Het oA Leerhuis, een praktijk voor remedial teaching
Waar de ONL behandeling werd vergoed, is dat bij deze trainingen en
ondersteuning niet zo. Alle trainingen en ondersteuning op maat
worden gegeven door remedial teachers van het oA Leerhuis.
De deskundige adviseurs en remedial teachers van het oA Leerhuis
bieden hulp aan leerlingen die meer aandacht en oefening nodig
hebben bij het leren of het ‘leren leren’. Zij werken op één van onze
locaties tegen een tarief van €55,- per uur.

Contact
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met
Gerardine Honig (g.honig@onderwijsadvies.nl) of Saskia Wittekoek
(s.wittekoek@onderwijsadvies.nl) of bel met 079 329 56 00 en vraag
naar Gerardine Honig of Saskia Wittekoek.
Op onze website vind je meer informatie over de verschillende
trainingen en de op maat ondersteuning.

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 56 00
Info@onderwijsadvies.nl

