ON3

Remedial Teaching [2022-2023]
Expertise, ondersteuning en ontzorging

Als leerkracht doe je alles om leerlingen de instructie en begeleiding te bieden die zij nodig hebben. Sommige
leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Met onze OefenKr8 ondersteunen en ontzorgen wij scholen op
doeltreffende wijze met remedial teaching. Door kennisdeling en aan te sluiten op het onderwijs op school,
werken wij het hele schooljaar samen aan een optimale taal- en rekenontwikkeling voor ieder kind.

OefenKr8 | Compleet
Expertise en volledige ontzorging (ON3) tijdens het schooljaar 2022-2023:








Opstellen van groepshandelingsplannen
Begin-, tussen- en eindmeting en evaluaties
Krachtige RID-methode voor (begrijpend) lezen, spellen en rekenen
Begeleiding in kleine groepjes door onze kundige remedial teachers
Nauwe, doorlopende afstemming met leerkracht en intern begeleider
Twee keer per schooljaar consultatie door een onderwijsadviseur
Voldoet aan de ondersteuningsvoorwaarden voor doorverwijzing
naar specialistische zorg (ON4)

Kr8bundels
Taal | Rekenen
RID biedt effectieve Kr8bundels
voor taal- en rekenonderwijs.
Met een bundel kies je voor
meer taal- en rekenkracht op
school door een combinatie
van OefenKr8 | Compleet met
deskundigheidsbevordering
en/of het KlankKr8-programma.

Investering: € 4050,- per RT-groepje voor een volledig schooljaar

Wat scholen ervaren*:

“

• Heldere didactische structuur
• Betrokken en deskundige remedial teachers
• Fijne samenwerking, overleg en terugkoppeling
• Breed meedenken over de ondersteuning op school
• Zorg met gerust gevoel uit handen, handen vrij om
andere taken op te pakken

”

* Bron: RID-tevredenheidsonderzoek

Heeft je school nog NPO-budget? Dan kan je OefenKr8
ook in schooljaar 2022-2023 als interventie inzetten.

Onze RT-ondersteuning inzetten voor een half
schooljaar? Informeer naar de voorwaarden bij
onze onderwijsadviseurs.

RT in de praktijk

Een krachtige methode
Met onze kennis en ervaring op het gebied van taal en rekenen,
hebben wij een eigen RT-methode ontwikkeld. Een doeltreffende methode, waarin evidence-based technieken uit onze specialistische behandelingen op ondersteuningsniveau 4 worden
toegepast. Hiermee helpen wij je leerlingen stap-voor-stap
verder met de basisvaardigheden taal en rekenen.
•

OefenKr8 | Technisch lezen is gericht op het vloeiend
en vlot lezen van woorden, zinnen en teksten. Er wordt
gewerkt aan het automatiseren van lezen op basis van
directe woordherkenning. Daarnaast maken wij gebruik
van de methodiek Begeleid Hardop Lezen.

•

OefenKr8 | Spelling geeft leerlingen inzicht in de
systematiek waarmee gesproken taal wordt omgezet naar
geschreven taal. Belangrijke spellingregels krijgen op deze
manier aandacht. Gerichte instructie en oefening helpen
de leerlingen om zich de strategieën en regels eigen te
maken en deze daadkrachtig toe te passen.

•

•

OefenKr8 | Rekenen heeft als uitgangspunt de handelingsniveaus waartussen verschillende vertalingen gemaakt
moeten worden. Afhankelijk van de behoefte is er
aandacht voor zowel basisbewerkingen als complexere
rekenstof. Er wordt gewerkt vanuit het begrip naar formeel
rekenen; vanuit het kunnen toepassen van strategieën naar
het automatiseren en flexibel toepassen.
OefenKr8 | Begrijpend lezen biedt strategieën om te
kunnen begrijpen wat er (technisch) gelezen is. Door het
gebruik van verschillende soorten teksten wordt er gericht
geoefend om deze strategieën eigen te maken. Deze
begeleiding is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8.

In het OefenKr8 | Compleet traject starten wij direct
na de zomervakantie met een afstemmingsgesprek en
beginmeting. Wij stellen vervolgens een groepshandelingsplan op met de zorg en doelen waaraan gewerkt wordt.
De leerlingen oefenen twee keer per week 30 minuten in
een groepje van maximaal 4 leerlingen op de vakgebieden
technisch lezen, spelling, rekenen of begrijpend lezen. Ze
werken met onze RT-methode in eigen lesboeken. Onze
remedial teacher koppelt de vorderingen doorlopend
terug aan de leerkracht in een logboek.
In januari is er een tussenmeting - samenvallend met
het toetsmoment op school – waarna wij de begeleiding
evalueren en doelen bijstellen. De eindmeting valt samen
met de eindtoetsen op school. Het schooljaar wordt
afgesloten met een eindverslag en eindgesprek. Bij RT
voor technisch lezen neemt de RT’er tijdens de tussenen eindmeting de DMT en AVI af. School kan deze
resultaten overnemen.

Duurzaam implementeren?
Wil je school een kwalitatieve interventie op
ondersteuningsniveau 3 implementeren?
OefenKr8 | Door school biedt hiervoor een
duurzame oplossing. Onze specialisten bieden
ondersteuning en coaching on the job gedurende
korte tijd. Na het coachingstraject kunnen de
getrainde professionals leerlingen zelf op school
begeleiden met onze RT-methode.

Meer informatie
Kijk op www.rid.nl/oefenkr8 of neem contact op
met de onderwijsadviseurs van jouw RID-vestiging
om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken.

