Ondersteuning a's het nodig is
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Remedial Teaching werkt
AI 12,5 jaar is Ofkje Teekens een begrip als het gilat om het begeleidenl
van kinderen met leerproblemen; In haar praktijk aan de Frederik Hendriklaan 185 (statenkwartier)
is het de hele week een komen en gaan van leerlingen uit zowel het basis- als het voortgezet onderwijs.-Naast de remedial
teaching zijn er trainingen zeals de bekende Citotraining en de Faalangsttraining, alsook de coaching veer leerkrachten uit het basis- en voortgezet
onderwijs. Verder biedt de opvoedkunst de mogelijkheid om Gliders met
raad en daad bij te staan.
'Rond de Sinterklaastijd worden kinderen vaak wath extra verwend en
dat mag best, want voor sommige
leerlingen is dit geen gemakkelijke
periode. Bij leerlingen uit Groep 8
staat gems al de Cito-koorts toe en
dat proberen we met de.Cito-training
zoveel mogelijk te verminderen. Veel
Gliders benutten in deze maahden
oak de mogelijkheid van remedial
teaching veer de zwakke onderdelen
- in eerste instantie veer deCitoteets, maar daarna oak als.voorbereiding op de middelbare scho'ol,~ Want.
remedial teaching zet de puntjes.
op de i. Naast achterstanden
worden leefj5foblemen (zoals dyslexie,
dyscalculie) tegenwoordig gelukkig
veel sneller onderkend door zowel
scholen als Gliders. De mee'sfe scho"
len gaan er heel geed mee orp .,er
staan open veer samenwerking"'eh
informatie uitwisseling. Zo ~unnen
we gezamenlijk de leerlingen met
leerproblemen
verder helpen, want
ieder kind verdient een toekomst Er
zijn oak scholen die, graag gebruik
maken
van ooze deskundigheid
en ervaringen uit de pra!ttijk via de
coachingsgesprekken
die we voeren
met bijvoorbeeld mentoren. Dat iijn
vaak heel waardevolle gesprekken.
En omdat we merkten dat leerproblemen en sociaalemotionele
problemen vaak oak weer samenhangen
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met opvoedproblemen hebben we het
nieuwe aanbod van de opvoedkunst
ontwikkeld. Want dat opvoeden een
hele kunst is, zal iedere Glider kunnen beamen. Veer opvoedproblemen, maar oak de mogelijkheidom
gewoon eens met een deskundige te
praten hebben we verschillende opties voorhanden, die allemaal terug
te vinden zijn op www.opvoedkunstnl

www.ofkje-teekens.nl
www.citotraining.nl
www.opvoedkutlSt.nl
Tel. 070 - 338 9038
Frederik Hendriklaan 185
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