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Leerlingen hebben het druk! Ze krijgen op school veel vakken, maar willen ook graag sporten en
hebben daarnaast vaak nog een baantje. Ze moeten veel lezen, studeren en huiswerk maken.
Hierin kunnen ze soms vastlopen.
Ook al heeft een leerling voldoende capaciteiten, gebrek aan studievaardigheden of
werkhoudingsproblemen kunnen een belangrijke oorzaak zijn van het minder goed functioneren van
een leerling.
Daarom start IntraTeach na de herfstvakantie op maandag en woensdag met een training
studievaardigheden (voor leerlingen van het VMBO t/m het Gymnasium).
Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 45 minuten na schooltijd.
Hierin worden o.a. de volgende studievaardigheden geoefend:
–
–
–
–
–
–

woordjes en begrippen leren
samenvatten, aantekeningen maken
opdrachten structureren
mindmappen
verschillende soorten vragen herkennen
verbanden leggen

Voor leerlingen met werkhoudingsproblemen start IntraTeach na de herfstvakantie op maandag en
woensdag met een training voor het verbeteren van de werkhouding.
Ook deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 45 minuten na schooltijd.
Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan:
–
–
–
–
–
–

aandacht en concentratieproblemen
faalangst
motivatieproblemen
tempoproblemen
een inefficiënte taakbenadering
een gebrek aan plannings- en organisatiecapaciteiten

In overleg met de schoolpsycholoog mevr. Van Haaren zullen er, indien mogelijk, leerlingen 'geclusterd'
worden. Dit hangt o.a. ook af van de hulpvraag van de leerling.
Bij de indeling van de groepen houden we vanzelfsprekend rekening met de capaciteiten, leerpunten
en leeftijd van de leerlingen.
Om kwaliteit en een optimale begeleiding te kunnen garanderen zullen de groepen uit maximaal 4
leerlingen bestaan.
Een leerling wordt definitief ingedeeld in een zorgvuldig samengestelde groep zodra de offerte en de
bijbehorende factuur voor 10 bijeenkomsten voldaan is.

De deelnemerskosten voor zowel de training studievaardigheden als de training voor het verbeteren
van de werkhouding bedragen €150,00 per training.
Soms is de hulpvraag van leerlingen veel specifieker dan hetgeen aan bod komt in de groepstrainingen.
Voor deze leerlingen is het mogelijk om een (individueel of duo) remedial teaching traject 'op maat' te
volgen.
De begeleiders investeren minimaal 1 keer per week in de remediale- en persoonlijke begeleiding van
de leerling.
Daarnaast kunnen de leerlingen digitaal begeleid worden via het communicatieplatform TeachPortal.
Remedial teaching is met name geschikt voor leerlingen die:
–
–
–
–

geen leerstrategie opbouwen en/of toepassen
(een vermoeden van) dyslexie of dyscalculie hebben
een stoornis in het autistisch spectrum hebben
vakspecifieke problemen hebben

Deze remedial teaching vindt op school plaats en biedt de volgende voordelen:
Ouders en leerlingen verliezen geen reistijd en er overleg tussen de Remedial Teacher en bv. een
vakdocent, mentor of afdelingsleider mogelijk!
Om te voorkomen dat een leerling structureel bij een bepaalde les afwezig is worden de leerlingen door
de begeleider steeds wekelijks op maandag of woensdag (tussen 8.00 uur en 17.30 uur) op een ander
tijdstip ingeroosterd.
Als leerlingen voor een bepaald vak een toets moeten maken worden ze vanzelfsprekend tijdens dat
lesuur niet ingeroosterd voor remedial teaching.
Leerlingen met dezelfde hulpvraag zullen zoveel mogelijk geclusterd worden. Om echter een optimale
begeleiding te kunnen garanderen zullen de r.t.-groepjes uit maximaal 2 leerlingen bestaan.
Ouders ontvangen voorafgaand aan het r.t.-traject van 10 weken een factuur.
Deze dient voor aanvang van de eerste begeleidingsdag voldaan te zijn.
Gehanteerde tarieven:
– individueel traject € 50,00
– duo-traject
€ 25,00
De opzet van de remediale begeleidingstrajecten vraagt om een zorgvuldige planning in de digitale
kalender van TeachPortal. Hierin kunnen zowel leerlingen als ouders zien wanneer de leerlingen
begeleid worden en er kunnen bv. berichten geplaatst worden.
In de TeachPortalkalender worden ook alle gegevens opgenomen omtrent bv. de aan- en afwezigheid
van de leerling, de planning van het huiswerk enz.
Voor meer informatie of vragen over de training studievaardigheden, of de training i.v.m. het verbeteren
van de werkhouding, de remedial teaching en de bijbehorende (digitale begeleiding) of om een
afspraak te maken voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek kunt u een e-mailbericht verzenden
naar a.vermunt@intrateach.nl of tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen.
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