
Er zijn kinderen bij wie het leren minder vanzelfsprekend verloopt 
dan aanvankelijk werd verwacht. Als ouder/verzorger merk je 
vaak als eerste dat er wat aan de hand is met je kind. Kinderen 
zijn minder gemotiveerd en kunnen zich niet concentreren op 
hun taak. Ze werken te langzaam of juist te snel. Lezen, rekenen, 
spellen of schrijven wil maar niet goed  lukken. Vaak neemt het 
plezier om naar school te gaan af en het kind zit niet lekker meer 
in zijn vel.

Er kan sprake zijn van leer- en/of gedragsproblemen.
Het gaat dan echt niet alleen om zwakke leerlingen, ook goede 
leerlingen kunnen het moeilijk hebben.

Extra hulp van de leerkracht blijkt niet voldoende. Toch is 
gerichte hulp belangrijk om andere problemen te voorkomen. 
Vroegtijdige signalering en gerichte deskundige hulp kunnen 
ervoor zorgen dat motivatie en zelfvertrouwen behouden blijven 
of weer hersteld worden.

Als ouder/verzorger kunt U professionele hulp zoeken bij een 
remedial teacher

Remedial teaching Resie Lengs
• Sinds 1998 gediplomeerd remedial teacher.
• In 2006 de Masterclass RT afgerond.
• Van 1998 tot eind 2010 verbonden geweest als 
 remedial teacher aan basisschool in Venlo
• Lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial  Teachers.
• Volgt de nieuwste ontwikkelingen en behandelmethoden op          
   de voet.
• Bezoekt regelmatig nascholingscursussen en studiebijeen  
   komsten.
• Gespecialiseerd in lees- en spellingsproblemen (dyslexie) 
• Werkt met basisschool- en brugklasleerlingen.
• Behandelaar dyslexiebegeleiding Onderwijszorg Nederland tot 
 eind 2013.
• In 2007 gestart met eigen praktijk.

Elk kind heeft talenten!
Ik werk vanuit een betrokkenheid voor die kinderen die een 
 duwtje in de rug nodig hebben. Ik ga samen met uw kind op 
weg om ervoor te zorgen dat hij/zij verder komt. Ik ga uit van 
competentie omdat iedereen wil presteren en groeien om 
een doel te bereiken. Leren is leuk en dat straal ik uit! Ik werk 
vanuit een passie om ieder kind een stap(je) meer te kunnen 
laten maken, om weer zelfvertrouwen te krijgen in zijn/haar ei-
gen mogelijkheden. Positieve en directe  feedback, het werkt! 

Samenwerking met school
Uitgangspunt is de samenwerking met school.  Het 
 basisprincipe is dat er zoveel mogelijk zorg in de  groepssituatie 
plaats moet vinden. Hoe meer zorg in de klas gerealiseerd 
kan worden, hoe meer geïntegreerd de begeleiding kan zijn. 
De volgende niveaus van zorg  kunnen worden doorlopen, 
 afhankelijk van de ernst van het  probleem:
Niveau 1: goed onderwijs in de klas (basisaanbod).
Niveau 2: extra zorg in de groep door de groepsleerkracht 
(differentiatie, aanpak binnen de klas). 
Niveau 3: specifieke interventie, uitgevoerd of  ondersteund 
door zorgspecialisten. Individuele instructie en  
 handelingsplannen waarin de zorg aan het kind op niveau 1, 2 
en 3 wordt  uitgewerkt.  
Niveau 4: behandeling in een zorginstituut (extern).
Niveau 5: begeleiding en behandeling in speciale 
 onderwijsvorm (speciaal onderwijs, REC). Zowel school 
(vanuit zorgbudget of rugzakjes) als  ouders/verzorgers kunnen 
mij inschakelen vanaf zorgniveau 3 wanneer  is gebleken dat 
uw kind  onvoldoende profiteert van zorgniveau 1 en 2.

Aanmelding
U kunt telefonisch of via de mail een afspraak met mij 
maken nadat u de school op de hoogte hebt  gebracht van 
de aanmelding. Een goede  samenwerking  tussen  ouders, 
school, remedial teacher en kind is het  uitgangspunt van de 
 behandeling.
                                    
Intakegesprek
Vóór het intakegesprek ontvang ik relevante schriftelijke 
 gegevens over uw kind. Tijdens het gesprek kijken we samen 
waar de problemen zitten en wat de mogelijkheden zijn. Zo 
ontstaat er een profiel van sterke en zwakke kanten van uw 
kind en zijn omgeving. Dit profiel biedt aanknopingspunten 
voor een advies op maat.
        
Didactisch onderzoek
Er kan na het intakegesprek gekozen worden voor een 
 onderzoek. Een andere mogelijkheid is doorverwijzing naar 
een andere vorm van specialistische hulp. Niet alleen 
de  leerproblemen breng ik in kaart maar ook de   sociaal- 
 emotionele beleving en leeromgeving van uw kind.

Groeidocument / Handelingsplan
Wanneer alle informatie heeft geleid tot een duidelijk beeld 
wordt het groeidocument opgesteld. Hierin zijn de pedago-
gische- en didactische  behoeften van uw kind en het gewen-
ste onderwijsaanbod vertaald in een gerichte aanpak. 

Behandeling/begeleiding 
De begeleiding vindt er 1 keer per week plaats, bij voorkeur 
onder schooltijd. Hierbij ligt de nadruk op het wegwerken 
van  achterstanden, maar ook op ‘pre-teaching’ en het 
begeleiden bij leerstof die in de klas aan bod komt. Tijdens de 
behandeling leert uw kind naast inzicht in zijn problemen ook 
inzicht in zijn sterke kanten te krijgen. Door de sterke kanten 
te (her)kennen kan uw kind deze verder ontwikkelen en 
 gebruiken om zijn problemen op te lossen. 
                                                                                                                
Evaluatie
Regelmatiug toets ik de behaalde resultaten en bespreek ik 
deze samen met u (en eventueel uw kind en de leerkracht). 
Vervolgens kijken we of verdere behandeling of een andere 
vorm van specialistische hulp gewenst is.
Dit wordt bijgehouden in het groeidocument.



Resie Lengs
Gerard de Vlamingstraat 10

5913 RV Venlo
tel:  077 850 09 53
m: 06 558 423 61

email:  resielengs@ziggo.nl
internet: www.resielengs.nl

Geïnteresseerd in remedial teaching? 
Wilt u meer informatie, hebt u een vraag of wilt u een 
 afspraak maken neem dan contact op. 

Tarieven voor onderzoek en begeleiding zijn gebaseerd op 
het  advies van de Landelijke  Beroepsvereniging Remedial 
 Teachers. 

Tarieven
Behandeling/begeleiding € 50,00 (45 min.)
Uurtarief overigen € 50,00    
intake, evaluatie, overleg, externe contacten,  
handelingsplan,verslaglegging, brieven enz.
Reiskostenvergoeding € 0,25 per km

Voorwaarden:
1.  Begeleiding vindt bij voorkeur plaats onder schooltijd 
 in mijn praktijk. 
2.  De afgesproken begeleidingstijden zijn bindend. Indien er  
 24 uur voor de begeleiding wordt afgezegd, kan er naar  
 een vervangende begeleidings tijd gezocht worden. Als  
 u binnen 24 uur voor de geplande begeleidingstijd afzegt,  
 wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht. 
3. Na de laatste begeleiding van de maand wordt  de 
 factuur aan u meegegeven of toegestuurd.
4.  In de schoolvakanties is er geen begeleiding. 
5. Ouders kunnen de individuele begeleiding op elk moment,  
 om welke reden dan ook, tussentijds stopzetten. Het is 
 prettig als u een opzegtermijn van 2 weken in acht neemt.


