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Remedial Teaching



Leren leren
Ieder kind is anders en leert anders.  
Soms heb je meer tijd nodig om iets te begrijpen of past  
een andere manier van de leerstof aanbieden beter bij je.  
Dan biedt Remedial Teaching (RT) uitkomst. 

‘Ik vind school nu weer 
stukken leuker!’  

Joris (9)



Wat is
Remedial Teaching (RT) 
We gaan aan de slag met de leerstof waar je moeite mee 
hebt op een manier die jij begrijpt en met een leerstijl die  
bij jou past. Samen maken we een plan om aan jouw doelen 
te werken en we overleggen graag met jouw ouders en 
school hoe ze je daarbij kunnen helpen. Zodat jij weer  
meer plezier en vertrouwen in het leren krijgt. 

Individuele RT
Het kan zijn dat het voor jou prettig is een-op-een  
begeleiding te hebben. We werken in alle rust aan  
bijvoorbeeld lezen, spellen, rekenen of plannen. Als  
het nodig is, gaan we ook aan de slag met onderwerpen  
als concentratie, werkhouding en zelfvertrouwen.

Groeps RT
Van samen leren word je samen beter.  
Daarom geloven we in de kracht van leren in een groep. 

‘Wat fijn dat jullie verder kijken  
dan de leerprestaties en het kind zien  

zoals hij is en wat hij nodig heeft.’  
Moeder van Bram (10)



Jij kunt het leren!
Lezen
Om te kunnen leren is het belangrijk dat je goed kunt lezen. 
Begrijpend lezen en technisch lezen dus. Met verschillende 
leesactiviteiten zorgen we ervoor dat je plezier in het lezen 
krijgt, hebt en houdt. Je leesniveau gaat omhoog en tege-
lijkertijd werken we aan het vergroten van je woordenschat.

Spellen
Onze taal staat bol van spellingregels, zoveel dat het je 
soms duizelt. We helpen je om de logica van de spelling te 
leren, zodat je de regels begrijpt en ze goed kunt toepassen.
 
Rekenen 
Cijfers zijn overal en rekenvaardigheden heb je dus altijd 
nodig. Samen ontcijferen we allerlei soorten sommen.  
Jij gaat plussen! 

Plannen & leren
Op de basisschool heb je het al een beetje geoefend  
maar in het voorgezet onderwijs komt het er op aan:  
huiswerk plannen, maken en leren. Met onze hulp  
weet je wat je moet doen en hoe je het aanpakt.

‘Het is hier gezellig  
voor iedereen.’ 

Kim (12)



‘Jullie leggen het  
zo goed uit!’ 

Jasmijn (8)

Nu weet ik dat ik kan leren
lezen/spellen/rekenen/plannen 



Opfrissen
Lekker vakantie aan het vieren?  
En je wilt graag een goede start maken in het nieuwe 
schooljaar? Met onze opfrisochtenden in de laatste week 
van de zomervakantie gaat je dat lukken.

‘Mijn zoon zet grote stappen  
vooruit nu hij hier leest’ 

Vader van Benjamin (11)



Karin Engelen
06 45 74 49 71

info@rtkarinengelen.nl
rtkarinengelen.nl

Tot ziens
Wij zijn Karin & Karin, ervaren remedial teachers  
voor kinderen en jongeren met een leerachterstand,  
leerprobleem of leerstoornis. 

Karin Bakkeren
06 28 18 13 51
info@fourelle.nl 
fourelle.nl

Je bent van harte welkom in onze praktijkruimtes 149 en 150  
in het Backer & Rueb-gebouw, Speelhuislaan 173 in Breda. 
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