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Wanneer brugklas-begeleiding?










Je wilt een goede start maken in de brugklas
je hebt wel eens moeite met begrijpend lezen
of juist met spellen of rekenen
je bent onzeker of je hebt last van faalangst
je vindt het moeilijk om je aandacht
bij het werk te houden
of je hebt dyslexie of dyscalculie
op de basisschool was alles gemakkelijk, je hebt niet echt leren leren
je wilt vragen kunnen stellen, wanneer je iets niet begrijpt
als je ouders werken, wil je je huiswerk meteen na schooltijd maken,
het is af als je thuiskomt

je leert hoe je huiswerk moet plannen - hoe je een vreemde taal kunt leren –
hoe je jezelf kunt overhoren en controleren – je leert welke dingen je uit je
hoofd moet kennen en welke je vooral moet oefenen – hoe ga je om met een
tekst of met een heel hoofdstuk – je leert verbanden leggen – zoeken naar
het overzicht - mindmap of samenvatten – je krijgt uitleg wanneer je iets niet
begrijpt – je moet heel vaak herhalen voor een toets en op tijd beginnen!
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Bikkeltraining – Brugklas Bikkels
Wat verandert er als je in de brugklas zit en hoe ga je daarmee om? Je
maakt nieuwe vrienden en hoe maak je een stevige, zelfverzekerde indruk?
De Bikkeltrainingen © zijn er op gericht in korte tijd zekerder van jezelf te
worden en met meer zelfvertrouwen nieuwe situaties aan te pakken. Leer
hoe je situaties anders kunt benaderen, anders over dingen na kunt denken
en met opgeheven hoofd nieuwe uitdagingen aankunt.

….school moet leuk zijn!
EDUCATIE PLUS diagnostiek - orthopedagogiek
Leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen kunnen een negatieve invloed
hebben op de motivatie en zelfvertrouwen van het kind. Educatie Plus
Orthopedagogiek biedt advies, onderzoek en begeleiding op het gebied
van leren en opvoeding bij kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar.
Veel voorkomende onderwerpen zijn dyslexie, dyscalculie, problemen met
motivatie en concentratie, het achterblijven van leerprestaties en twijfels
over het juiste onderwijsniveau.
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