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BASTEN - REMEDIAL TEACHING
ONDERSTEUNING BIJ LEER- OF
GEDRAGSPROBLEMEN/STOORNISSEN

WAAROM BASTEN REMEDIAL TEACHING:

•

Leer- en leesstrategieën toepassen

Mogelijke en bereikte resultaten

•

Betere leerresultaten

•

Vooruitgang op het gebied van technisch en

•

Inzicht in hoe te leren met dyscalculie

begrijpend lezen, spellen en rekenen

•

Leerachterstanden verminderen/wegwerken

Zelfstandig huiswerk en toetsen kunnen

•

Hogere motivatie om te leren

organiseren/plannen

•

Meer zelfvertrouwen

•

Inzicht in hoe te leren met dyslexie

•

Handvatten hoe om te gaan met leer-

•

Sociaal-emotioneel beter functioneren

•

Leren omgaan met autisme op school

•

BASISSCHOOL – VOORTGEZET ONDERWIJS – MBO – HBO – WO
OOK VOOR VOLWASSENEN DIE BETER WILLEN LEREN LEZEN EN/OF SCHRIJVEN

•

Screening dyslexie en dyscalculie

•

Ik leer anders (Beelddenkers)

•

Training Snel Leren = Leuk Leren

problemen voor leerlingen en ouders
•

Beter leren (schriftelijk) communiceren

(Mindmappen, Samenvatten, Leren leren, Plannen & Organiseren van huiswerk)
•

Faalangstreductietraining

WERKWIJZE BASTEN REMEDIAL TEACHING

•

Werkgeheugentraining

Monique Basten werkt oplossingsgericht en gaat uit van mogelijkheden.

•

Woordbeeldtraining (Spellingsproblemen)

De remedial teacher legt de verbinding tussen leerling, ouders en school.

•

Studievaardigheden

Ik bied veel persoonlijke aandacht door me in de leerwens te verdiepen.

•

Studeren met dyslexie

Gezamenlijk werken we in een plezierige leeromgeving. Ik hanteer

•

Studeren met autisme

afwisselende werkvormen tijdens de les. Ik ben een voorstander van

•

Examentraining Nederlands/Engels/Rekenen 2F, 3F, 4F

opbrengstgericht onderwijs. De inhoud, onderwijsdoelen en didactiek worden

•

Engels & Dyslexie

afgestemd op verschillende leerstijlen en hierbij wordt gereflecteerd op

•

Begrijpend lezen (Leesstrategieën)

het effect van de ondersteuning.

•

Studieloopbaanbegeleiding

•

Scriptiebegeleiding – Onderzoeken doe je zo

Ik voorzie je van direct toepasbare handvatten zodat je weer vooruit

•

Zakelijk Nederlands

kunt in het onderwijs!
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