
Juf&Mees binnen de basisschool



RT (Remedial Teaching) RT voor NT2 kinderen

Passend onderwijs en grote groepen vraagt veel van 
leerkrachten. Om leerkrachten te ontzorgen biedt 
Juf&Mees ondersteuning aan leerlingen met bepaalde
leer- en/of gedragsproblemen. Deze ondersteuning 
vindt individueel of in kleine groepjes plaats.

Veel NT2 kinderen kunnen extra hulp 
gebruiken op het gebied van rekentaal, 
lezen, taal en spelling. Wij hebben diverse 
NT2-materialen en werken met concreet 
materiaal. 

Tarief
Voor scholen speciaal tarief van € 40,- per uur 
Alleen gemaakte uren worden gefactureerd

Vergoeding
Vaak vergoeding mogelijk vanuit werk-
drukverlagingsgelden of Lowangelden  

Uren
Op een basisschool werken wij minimaal 1 uur en 
maximaal 5 uren per dag van 08:00 tot 13:00 uur



Ik Leer Leren

De Ik Leer Leren training laat kinderen zien welke voorwaarden 
nodig zijn om te leren. Ze ontdekken hun persoonlijke leerstijl 
en leervoorkeuren. Dit maakt de training uniek in zijn soort. 
Al tijdens de training beginnen kinderen efficiënter en effectiever 
te leren en halen ze hogere cijfers.

Ik Leer Leren is een training voor kinderen  
uit groep 7 en 8. Het gaat uit van al aan- 
wezige kwaliteiten. Kinderen ontdekken  
zélf wat werkt en hoe ze hun leerwerk  
optimaal kunnen plannen en uitvoeren.

Voor wie
Basisschool kinderen 
van de groepen 7 & 8 

Hoeveel lessen
De training bestaat uit 
5 lessen van 1 uur 

Kosten
€470,- per groep (€3,75 per kind per les, uitgaande
van 25 kinderen in een klas), inclusief materiaal



• Leerstijl 
Wat is je talent en hoe zet je dit effectief in?

• Leerstrategie  
Hoe pak je leerwerk, maakwerk en rekenwerk slim aan?

• Faalangst  
Hoe ga je om met spanning en stress?

• Concentratie 
Hoe blijf je bij de les en hoe houd je het vol? 

• Motivatie  
Wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen?

• Plannen 
Hoe organiseer je je huiswerk, taakopdrachten  
en vrije tijd?

• Evalueren 
Hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter?

De trainingen zijn erg afwisselend, waardoor de betrokkenheid van de kinderen groot is. Deze training wordt 

gegeven door leerkrachten met ervaring in de bovenbouw. In de training komen alle aspecten van leren aan bod.



Juf&Mees geeft bijles op maat voor ieder kind

www.jufenmees.com Volg ons op

Neem vrijblijvend contact met ons op
Bel 06 29 57 31 55 of mail naar info@jufenmees.com

https://www.jufenmees.com
https://www.jufenmees.com/contact/622967760/
https://www.facebook.com/jufmees/
https://www.linkedin.com/company/jufenmees/
https://www.instagram.com/juf_en_mees/?hl=nl
mailto:info%40jufenmees.com?subject=Info%20via%20PDF
https://www.jufenmees.com/contact/622967760/
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