Online logopedie met Lisanne
Spellen & Spelen
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Twijfel je bij leerlingen of er sprake

De Kletsmajoor heeft een online

is van een achterstand in de

logopedietraject ontwikkeld voor

fonologische ontwikkeling (lezen en

kinderen in de midden- en boven-

spelling) of zelfs dyslexie?

bouw waarbij het lezen en spellen

Lees dan verder

(fonologische ontwikkeling)

£

moeizaam op gang komt.
Dit traject is geschikt voor
kinderen bij wie wellicht dyslexie

Hoi Lisanne,
ik heb drie keer geoefend
deze week en nu snap ik de
regel van de dubbelzetter
en de klinkerdief heel goed!

wordt vermoed, maar die net te
hoog scoren om in aanmerking te
komen voor een dyslexiebehandeltraject. Wij kunnen een half jaar het
lezen en spellen stimuleren om te
kijken of groei mogelijk is. Is dit na
een half jaar niet het geval, dan kan
verder onderzoek naar een ernstige
enkelvoudige dyslexie (EED)
opgestart worden in samenwerking
met de school.

De online sessies worden
gegeven door onze collega Lisanne
den Hoed. Zij neemt eerst testen
af. Vervolgens gaan de kinderen
zelfstandig met haar online aan
het werk. Ouders kunnen meekijken
en meeluisteren tijdens de
behandeling. Dit heeft een grote
betrokkenheid belangrijk is voor

of voor het aanmelden
van kinderen mail:

info@dekletsmajoor.nl

£

meerwaarde, omdat ouder-

Voor meer informatie

het slagen van de therapie.

Met goedkeuring van de ouders,

Lisanne maakt gebruik van

een afspraak in te plannen.

het programma “Spellen met
Specht,” waarnaast een onlinedicteeprogramma wordt ingezet.
De online afspraak duurt 45

nemen wij contact met hen op om
Uiteraard is er middels verslaglegging een terugkoppeling naar
school over de vooruitgang van
elk kind.

minuten en wordt volledig vergoed
door alle zorgverzekeraars. We
hebben hiervoor wel een verwijzing
nodig van de huisarts, waarbij op de
verwijzing wordt vermeld:
“Problemen in de fonologie, waardoor er onvoldoende ontwikkeling is
in de auditieve vaardigheden en/of

Ervaringen van ouders:
“Je krijgt aardig wat
huiswerk mee. Maar mijn
dochter heeft veel baat bij
de 1-op-1 leer
instructie en Lisanne doet
het erg leuk”.

in het lezen en spellen”.
Ervaringen van
kinderen:
“ Het is leuk om te typen,
de afsluitende
spelletjes zijn leuk en
de logopedist is heel
aardig”.

