TRAININGSAANBOD
Leerling interventieprogramma’s
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Het Leeshuis biedt
gedifferentieerde
begeleiding van
leerlingen met een
achterstand op het
gebied van technisch
lezen en spellen.

IN HET KORT
Wanneer leerlingen op zorgniveau 3
terechtkomen en extra begeleiding van
minimaal 60 minuten per week buiten de
klas geïndiceerd is, komen onze
interventieprogramma’s in beeld. De
ervaring leert dat 25% van alle leerlingen
problemen ondervindt met het technisch
en lezen en spellen. De vraag naar
interventieprogramma’s is groot en neemt
alleen maar toe.

XS
12 uur
Intake toets
1 maal p/week - 10 weken
—— Evaluatietoets ——

M
18 uur
Intake toets
2 maal p/week - 8 weken

Onze deskundigen op het gebied van
begeleiding van leerlingen met EED en
ernstige leesproblemen, zijn getraind in
het interpreteren van de diagnostische
gegevens en de vertaling daarvan in een
plan. Op basis van een gedegen
individuele intake van doorgaans één uur
wordt beoordeeld welk programma het
meest waardevol is voor de leerling.

—— Evaluatietoets ——

XL
30 uur
Intake toets
2 maal p/week - 8 weken
—— Tussenevaluatie ——
1 maal p/week - 11 weken
Evaluatietoets eindresultaat

TRAININGSAANBOD
Leerling interventieprogramma’s

WIJ DOEN MEER

MISSIE

Afhankelijk van het leerlingenaantal in het
intakeproces, kan er ook voor groepsgewijze
begeleiding gekozen worden. In de praktijk
zien wij dat de vraag van onze opdrachtgevers
vaak leidt tot het opstellen van een OP MAAT
programma. De offerte voor een op uw
behoeften ingericht traject, maken wij
vrijblijvend en verplicht u tot niets.

Lezen gaat voor en lezen gaat door. Een
uitdaging van jewelste. De missie: “geen kind
ongeletterd de schoolbank” uit verdient het
om realiteit te worden. Onze toonaangevende
aanpak sluit naadloos aan op het Nationaal
Programma Onderwijs. Zie ook ons aanbod
van trainingen voor specialistisch leesbegeleider.
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“Geen kind ongeletterd
de schoolbank uit”

