Heeft uw kind
moeite met...
...lezen, spellen en/of rekenen?
Wij kunnen hem of haar deskundig begeleiden en
zo helpen om een eventuele achterstand in te halen.
Dit alles doen wij in nauwe samenwerking met de
leerkracht van uw kind.
Daarnaast geven wij uw kind ook voor de toekomst
handvatten mee om de dingen waar hij of zij moeite
mee heeft zelf te herkennen en aan te pakken.

Bel nu voor meer informatie:
Ingrid Hendriks
06 - 52 650 365

RT praktijk Letterbos
ingrid@letterbos.nl
www.letterbos.nl

Wie zijn wij
RT Praktijk Letterbos begeleidt kinderen met
een achterstand in technisch en begrijpend lezen,
spellen en rekenen.
Wat doen wij
Wij coachen en begeleiden kinderen die gediagnostiseerd
dyslectisch zijn maar niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling omdat ze bijvoorbeeld geen ernstige
enkelvoudige dyslexie hebben of niet behoren tot de
10% zwakste lezers/spellers in hun leeftijdscategorie.
Ook kinderen die naast dyslexie nog een andere stoornis
hebben zoals bijvoorbeeld ADHD kunnen wij professioneel
begeleiden. Voor kinderen bij wie dyslexie nog niet is
vastgesteld maar wel een vermoeden bestaat kunnen
interventies gepleegd worden om met intensieve
begeleiding hun achterstand te kunnen inhalen.
Toetsing en behandeling
Voor aanvang van de behandeling toetsen wij uw kind op
de huidige lees en spellingsvaardigheden. Op basis van
de uitkomsten wordt een behandelplan opgesteld dat
wordt besproken met de ouder(s).
In 12 behandelingen gaan wij intensief werken aan de
verbetering van de vaardigheden van uw kind. Na deze
12 sessies toetsen wij opnieuw om te kijken wat het
behandelplan heeft opgeleverd. De uitkomsten en bevindingen worden besproken met de ouder(s) en eventueel
de leerkracht.
Samenwerking met de basisschool
Een goede samenwerking met de leerkracht is van
groot belang. Het behandelplan wordt aangepast aan
de methodiek die op de basisschool van uw kind
gebruikt wordt.

Begrijpend lezen en rekenen
Begrijpend lezen is een vaardigheid die essentieel is
voor alle soorten onderwijs. Ook de huidige rekentoetsen zijn bijzonder lastig te maken zonder een goede
leesvaardigheid. Voor kinderen met een achterstand in
technisch lezen is begrijpend lezen extra lastig. Wij bieden individuele begeleiding en handvatten om teksten te
begrijpen en vragen erover te kunnen beantwoorden.
Werkgeheugentraining
Jungle Memory is een computertraining om het werkgeheugen te trainen. Werkgeheugenproblemen hebben een
grote invloed op de concentratie en het leervermogen.
Met Junglememory kunnen kinderen maar ook volwassenen
8 weken lang, 4 dagen per week in ongeveer 10 tot 20
minuten per dag hun werkgeheugen trainen.

Uw coach
Ingrid Hendriks heeft na de PABO de Post HBO opleiding
Intern begeleider/Remedial teacher en diverse aanvullende cursussen op het gebied van dyslexie, lezen en
spellen gedaan. In 2013 heeft zij haar Masters SEN?
behaald.
Ingrid is lid van de LBRT, de beroepsvereniging van
professionals die zich hebben gespecialiseerd in
specifieke ondersteuningsbehoeften van volwassenen en
kinderen met leerproblemen of leerstoornissen.
Tevens is zij lid van Balans, de landelijke vereniging voor
ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis bij
leren en/of gedrag.

