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Praktijk voor Remedial Teaching Volkel is lid van de LBRT. 

Wij streven naar een goede samenwerking tussen ouders en school. 

 Werkwijze 

FOTO Meer informatie 
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog 

vragen, of wilt u een afspraak maken voor 

een intakegesprek, neem dan gerust contact  

op. 

Tel. nr.: 0413-787094 of 

 info@rtpraktijkvolkel.nl 

Tijdens het intakegesprek bespreken we sa-

men de hulpvraag van het kind en de achter-

liggende oorzaak van het probleem. Indien 

nodig zal de remedial teacher daarna van 

start gaan met een gericht onderzoek om de 

problemen van het kind beter in kaart te 

brengen. Vervolgens wordt er een behandel-

plan opgesteld waarbij samen met het kind 

het probleem wordt aangepakt. De duur van 

de behandeling hangt af van de ernst van het 

probleem. Samenwerking met de leerkracht 

van uw kind kan van belang zijn om het resul-

taat van de behandeling te optimaliseren.  

Als leren niet 
 vanzelf gaat! 



 

Praktijk voor  
Remedial Teaching Volkel 

Leren is leuk en vergroot het zelfvertrouwen van kin-

deren. Dat klinkt goed, maar wat als leren niet van-

zelf gaat? Leren is vooral leuk als kinderen succes 

ervaren en als ze merken dat ze beter worden. En 

leren wordt steeds minder leuk als ze ontzettend 

hun best doen, maar het succes uitblijft. Als extra 

uitleg in de klas niet voldoende blijkt te zijn, kan Re-

medial Teaching uitkomst bieden.  

Wat is 
Remedial Teaching? 

Remedial Teaching is professionele begeleiding bij 

leerproblemen of leerachterstanden. Deze zaken 

kunnen grote invloed hebben op de motivatie, de 

resultaten en het zelfvertrouwen van kinderen. Het 

is daarom belangrijk om tijdig een diagnose te stel-

len en een goed plan van aanpak te maken. De re-

medial teacher helpt kinderen bij het verbeteren van 

hun vaardigheden en/of het wegwerken van achter-

standen. Doelstelling is het verbeteren van de resul-

taten, zodat uw kind weer met meer zelfvertrouwen 

naar school gaat.  

Even  
voorstellen 

Mijn naam is Marjelle van der Locht en ik ben een 

gediplomeerd Remedial Teacher en Dyscalculie Spe-

cialist met een eigen praktijk aan huis.  

Mijn visie op de ontwikkeling van kinderen is dat ie-

der kind mogelijkheden in zich heeft om te groeien 

en deze mogelijkheden optimaal benut moeten wor-

den. Op het moment dat het kind dit zelf niet lukt, is 

het belangrijk het kind hierin te ondersteunen via 

maatwerk.  


