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Samen de weg vrij maken voor talent
Leerlingen verdienen alle kansen om zich maximaal te ontwikkelen. Met
ons aanbod streven wij naar een krachtige taal- en rekenontwikkeling
voor ieder kind. Wij bieden de leerkracht kennis en ervaring op het gebied
van taal en rekenen én zorgen voor een verbinding tussen wetenschap
en praktijk. Wij denken graag mee om te kijken wat de leerlingen en het
team nodig hebben zodat het Nationaal Programma Onderwijs effectief en
duurzaam ingezet kan worden.

Over RID
Dagelijks begeleiden wij kinderen
met dyslexie en dyscalculie en
helpen wij hen het zelfvertrouwen
in lezen en rekenen terug te
krijgen. De kennis en expertise
die wij de afgelopen 30 jaar
hebben opgebouwd zetten wij
nu in om het onderwijs op gebied
van taal en rekenen te versterken
op alle ondersteuningsniveaus.
Wij zorgen voor de brug tussen
de laatste wetenschappelijke
inzichten en helpen deze te vertalen naar de onderwijspraktijk.
Ons aanbod stemmen wij af op
de behoefte van de leerlingen en
de leerkracht.

De weg vrij voor talent

ACADEMIE

RT EXPEDITIE

KOSMOS KLIKKER

Het signaleren,
voorkomen en begeleiden van taal- en
rekenproblemen vindt in
eerste instantie op school
plaats. De kwaliteit van
dit proces vraagt om
veel kennis en kunde.
Daarom ondersteunt de
RID Academie scholen
en professionals daar
waar nodig en helpt hen
te professionaliseren op
het gebied van taal- en
rekenonderwijs, dyslexie
en dyscalculie. Ons uitgebreide cursusaanbod
vind je op de website.

Expeditie, een door
het RID ontwikkelde
RT-methode, waarbij
gewerkt wordt aan het
verstevigen van de
basisvaardigheden van
taal en rekenen. Wanneer extra begeleiding
voor leerlingen op het
gebied van technisch
lezen, begrijpend lezen,
spellen of rekenen nodig
is, ondersteunen onze
RT-specialisten scholen
en hun leerlingen hier
graag bij. Daarnaast is
het ook mogelijk om de
methode als school zelf
in te zetten. Het RID kan
hierin begeleiden en
biedt tevens coaching on
the job aan.

Kosmos Klikker is
een serious game
die spelenderwijs de
letter-klankkoppelingen
in het brein versterkt.
De game is ontwikkeld
voor kleuters die zich
voorbereiden op het
lezen, beginnende
lezers, nieuwkomers
én kinderen die wel
een steuntje in de rug
kunnen gebruiken bij
het lezen. De leerling
kan hiermee zelfstandig
in de klas aan de slag,
voor docenten zijn de
prestaties en knelpunten
van kinderen inzichtelijk
via het online portaal
Melkweg.

Meer informatie of hulp nodig bij de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs?
Onze onderwijsadviseurs helpen je graag! Neem gerust contact op via npo@rid.nl. Het plannen
van een afspraak om te videobellen of langs te komen op school behoort eveneens tot de
mogelijkheden.

