Nieuwsbrief 4, april 2018
Nieuwsbrief van Remedial Teaching Colsen
U leest nu de vierde nieuwsbrief van Remedial Teaching Colsen, een jonge en
dynamische praktijk op het gebied van Remedial Teaching in Terneuzen. Deze
nieuwsbrief is voor iedereen die op de hoogte gehouden wil worden van informatie
m.b.t. Remedial Teaching Colsen. De nieuwsbrief verschijnt op kwartaalbasis.
Veel leesplezier toegewenst!

Wat is Remedial Teaching Colsen?
Remedial Teaching Colsen is een jonge en dynamische praktijk op het gebied van
Remedial Teaching. Na 15 jaar kennis en ervaring te hebben opgedaan in het
basisonderwijs heb ik besloten tot het oprichten van RT Colsen per 1 oktober 2015.
Mede door bezuinigingen in het onderwijs is er een groeiende behoefte aan extra
particuliere begeleiding. De praktijk is gevestigd in de Zeeland Kliniek in Terneuzen.
Daar werken diverse specialisten op het gebied van personal improvement. Tevens
houdt RT Colsen ook praktijk in MFC ’t Torentje in Groede.

Wat is remedial teaching?
Remedial Teaching (RT) is individuele (maatwerk)begeleiding voor kinderen die een
leerprobleem of een leerstoornis hebben. Ik werk vanuit de onderwijsbehoeften en de
leerstijl(en) van het kind. Tevens ben ik ook deskundig in het onderzoeken en
behandelen van de leerproblemen en/of de leerachterstanden. Het kind en zijn
omgeving (ouders, school, enz.) staan hierbij centraal. Remedial teaching op maat is
dan het uitgangspunt. Het uiteindelijke doel is om de leerproblemen en/of de
leerachterstanden te verminderen of op te heffen. Plezier in leren is belangrijk!
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Aandachtsgebieden
RT Colsen biedt begeleiding aan voor de volgende (vak)gebieden:
Rekenen
Taal
Spelling
Schrijven

Technisch lezen
Begrijpend lezen
Dyslexie
Dyscalculie

Huiswerk
NT2
Werkhouding
Taakaanpak

Sociaal-emotioneel

Vrijblijvend kennismaken
Belangstellenden kunnen vrijblijvend een afspraak maken voor meer informatie over
Remedial Teaching Colsen. Ik leg mijn werkwijze graag persoonlijk uit. Ook scholen
kunnen contact opnemen. Een intakegesprek is altijd gratis. Afspraken zijn zowel
overdag als ’s avonds mogelijk.

Cursussen
De komende periode verzorgt Remedial Teaching Colsen de volgende kortdurende
cursussen, workshops en trainingen:
– Cursus OP WEG NAAR ‘’Snel leren = leuk leren’’ (ontwikkeld door Time 2 Control).
– Cursus ‘’Snel leren = leuk leren’’ (ontwikkeld door Time 2 Control).
– Workshop ‘’Snellezen en mindmappen voor volwassenen’’ (ontwikkeld door Time 2
Control).
– Workshop ‘’Het obstakel dat huiswerk heet’’ (ontwikkeld door Time 2 Control).
– Training sociale vaardigheden (ontwikkeld door De Coole Kikker).
Op de volgende pagina’s kunt u meer over dit aanbod lezen. Aanmelden voor deze
cursussen, workshops en/of trainingen kan via de website www.rtcolsen.nl.
Ik adviseer om zo snel mogelijk aan te melden, want vol is vol!
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Cursus ‘’OP WEG NAAR Snel leren = leuk leren’’

Zit je in groep 7 of 8 en wil je nu alvast aan de slag om goed te leren leren?
Wil je in de brugklas vanaf de eerste dag weten hoe je de dingen het beste kan
aanpakken? Dan is de cursus OP WEG NAAR “Snel leren = leuk leren” echt wat voor
jou!
In 3 lessen van 1 uur gaan we in kleine groepjes:
– Kijken welke agenda je het best kunt gebruiken en hoe je zo snel en gemakkelijk je
huiswerk kunt opschrijven.
– Kijken naar de soorten huiswerk en hoe je dit het beste kunt aanpakken.
– Focuslezen; want als je beter focust, onthoud je beter wat je leest!
– De eerste stappen van het mindmappen zetten.
– Sleutelwoorden herkennen; Hoe haal je de kern uit een stuk tekst? Hoe herken je
hoofd- en bijzaken?
– Snelle pictogrammen tekenen.
– Woordjes en begrippen leren door middel van leerkaartjes.
De cursus is erg waardevol om meteen een goede start te maken op de middelbare
school. Gecombineerd met de cursus ‘’Snel leren = leuk leren’’ die je in de brugklas
vanaf de herfstvakantie kunt volgen, krijg je een heel breed pakket aan studievaardigheden aangereikt om de overgang van de basisschool naar de brugklas zo soepel
mogelijk te laten verlopen.
De cursus wordt gegeven in groepen van 2 tot 5 leerlingen in 3 lessen van 1 uur.
Start eerstvolgende cursus in Terneuzen:
Woensdag 23 mei 2018 van 13.00 uur tot 14.00 uur.
Start eerstvolgende cursus in Groede:
Donderdag 24 mei 2018 van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Kosten: € 95,- (incl. BTW en lesmaterialen).
Kijk voor meer informatie op de website www.rtcolsen.nl.
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Cursus ‘’Snel leren = leuk leren’’

Meer leren in minder tijd en toch beter onthouden, wie wil dat niet?
Tijdens de cursus ‘’Snel leren = leuk leren’’, krijg je meer grip op je huiswerk door dit
beter te plannen en te organiseren. Daarnaast krijg je inzicht in jouw manier van leren
en krijg je technieken aangereikt om dit te verbeteren. Zo leer je 2 tot 4 keer sneller
lezen, samenvatten met behulp van mindmappen en beter onthouden dankzij
geheugentechnieken.
De volgende vragen worden tijdens de cursus beantwoord:
– Hoe pak ik het beste mijn huiswerk aan?
– Hoe bouw ik het leren voor een proefwerk of tentamen op?
– Hoe leer ik sneller te lezen en tegelijkertijd beter te onthouden?
– Hoe kan ik hetgeen ik leer, langer onthouden?
– Hoe maak ik leren leuker?
De cursus is geschikt voor leerlingen van middelbare scholen, zowel VMBO-TL t/m
VWO en studenten van HBO en universiteit. Ook leerlingen met dyslexie, AD(H)D en
hoogbegaafdheid is de cursus uitstekend geschikt.
De oefeningen worden zoveel mogelijk gedaan met eigen huiswerk, zodat de cursus
weinig extra tijd kost. Jouw winst: Meer en makkelijker leren in minder tijd!
De cursus wordt gegeven in groepen van 2 tot 5 leerlingen of studenten in 6 lessen
van 1 uur.
Start eerstvolgende cursus in Terneuzen:
Maandag 7 mei 2018 van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Start eerstvolgende cursus in Groede:
Woensdag 9 mei 2018 van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Kosten: € 279,95 (incl. BTW, het boek ‘Snel leren = leuk leren’ en lesmaterialen).
Kijk voor meer informatie op de website www.rtcolsen.nl.
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Workshop ‘’Snellezen en mindmappen’’
voor volwassenen

Tijdens deze workshop ga je sneller en beter gefocust leren lezen en leer je hoe je
gedachten, gesprekken, vergaderingen en gelezen teksten of boeken kunt samenvatten en gestructureerd op papier krijgt met behulp van een mindmap.
In 3 lessen van 1 uur komen de volgende onderwerpen aan bod:
– Doelen stellen aan de hand van een SWOT-analyse.
– Van lezen op spreeksnelheid naar lezen op denksnelheid, waardoor je leestempo
2-4 keer hoger wordt.
– Sneller grote hoeveelheden informatie opnemen.
– Leesconcentratie verbeteren, waardoor je beter onthoudt wat je leest.
– Vergadering samenvatten in een studie-mindmap.
– Projecten plannen of een presentatie voorbereiden met behulp van een projectmindmap.
– Leeswerk samenvatten in een studie-mindmap.
– Brainstormsessies en gedachten beter in kaart brengen.
De workshop wordt gegeven in groepen van 2-5 volwassenen in 3 lessen van 1 uur.
Start workshop in Terneuzen: Maandag 2 juli 2018 van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Start workshop in Groede: Woensdag 11 juli 2018 van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Kosten: € 129,- (incl. BTW, brochure en overige lesmaterialen).
Kijk voor meer informatie op de website www.rtcolsen.nl.
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Workshop ‘’Het obstakel dat huiswerk heet’’
voor ouders

Hoeveel eigen verantwoordelijkheid durf jij je kind te geven als het gaat om huiswerk
maken? En waar is dit voor jou van afhankelijk, rapportcijfers of meer het gedrag en
hoe goed je kind in zijn of haar vel zit? En als je je kind al mag helpen met huiswerk,
hoe doe je dat dan het meest efficiënt en effectief? Welke afspraken kun je wel of niet
met je kind maken en wat doe je als je kind zich niet aan deze afspraken houdt?
Tijdens deze interactieve workshop vertelt Manuel Colsen vanuit zijn ervaringen als
trainer ‘’Snel leren = leuk leren’’ hoe je middelbare scholieren kunt ondersteunen bij
hun non-hobby die ‘huiswerk’ heet.
Onderwerpen die aan bod komen:
– Intrinsieke versus extrinsieke motivatie.
– Statische versus groeimindset.
– Mijn doel, jouw doel, ons doel.
– Ritme, routine en planning.
– Waar kun je als ouder invloed op uitoefenen?
– Leervoorkeuren toepassen op je huiswerk.
– Samenvatten, een vak apart.
– Overhoren, de do’s en dont’s.
De workshop wordt gegeven in groepen van maximaal 10 deelnemers.
Start workshop in Terneuzen: Maandag 25 juni 2018 van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Start workshop in Groede: Woensdag 27 juni 2018 van 09.00 uur tot 11.00 uur.
Kosten: € 25,- (incl. brochure, koffie/thee en versnaperingen).
Kijk voor meer informatie op de website www.rtcolsen.nl.
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Training ‘’Sociale vaardigheden’’
De Coole Kikker

De ‘Coole Kikker’ is een training waarbij kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden
aangeleerd krijgen en weerbaarder worden. Het is niet voor ieder kind vanzelfsprekend om vrienden te maken, makkelijk met anderen om te gaan, voor zichzelf of
anderen op te komen en zelfvertrouwen te hebben. Daarom wordt deze training
aangeboden. Kinderen leren de sociale vaardigheden het best en het snelst in een
groepje met leeftijdsgenoten. Ze kunnen dan direct oefenen en van elkaar leren. Dit is
erg waardevol. Kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool kunnen hieraan deelnemen.
Wat leren de kinderen?
– Snel iemand leren kennen.
– Complimentjes geven.
– Gedachten / gevoelens bepalen je gedrag.
– Hoe kan ik meespelen?
– Samen spelen en overleggen en samenwerken.
– Grenzen aangeven.
– Omgaan met plagen en pesten.
– Een foutje toegeven.
De training wordt gegeven in groepen van max. 6 kinderen in 12 lessen van 1,5 uur.
Start training in Terneuzen: Woensdag 9 mei 2018 van 15.00 uur tot 16.30 uur.
Start training in Groede: Op aanvraag.
Kosten: € 395,- (incl. BTW en lesmaterialen).
Kijk voor meer informatie op de website www.rtcolsen.nl.
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