JUF&ZO
Nu kan ik taal en rekenen ineens wél
De vorderingen van elk kind op de
basisschool worden gedurende de hele
schoolperiode nauwlettend gevolgd. U als
ouder krijgt periodiek te horen via
oudergesprekken en rapporten wat de
voortgang van uw kind is en of deze
ontwikkeling past bij zijn of haar leeftijd.
Maar niet ieder kind ontwikkelt zich even
snel. Helaas is ons onderwijssysteem daar
niet voldoende op ingericht. Met als gevolg
dat kinderen die ‘niet snel genoeg mee
kunnen komen’ geconfronteerd worden
met slechte(re) cijfers en CITO-scores op
hun rapporten.
Het gevoel achter te lopen wat leren betreft
en niet snel genoeg mee te kunnen komen,
is voor kinderen heel belastend en kan hun
zelfvertrouwen aantasten. Zeker als er ook
sprake is van een, al dan niet
gediagnosticeerde, leerstoornis zoals
dyslexie, dyscalculie, ADHD of autismegerelateerde stoornissen. Vaak is het in die
gevallen een opluchting als er een diagnose
is, maar uw kind is daarmee nog niet
geholpen! Want wie kan uw kind vervolgens
helpen om, ondanks deze diagnose, toch
goed voorbereid te zijn op het voortgezet
onderwijs?
In deze situaties kan een kind wel een extra
steuntje in de rug gebruiken. Door gericht in
een 1-op-1 situatie stof opnieuw uit te
leggen en te oefenen met onderwerpen als

spelling, taal, begrijpend lezen en rekenen
zal uw kind eventuele achterstanden relatief
snel kunnen wegwerken of verminderen.
Daarbij worden de lessen afgestemd op juist
die onderwerpen waarvoor uw kind extra
hulp nodig heeft. JUF&ZO biedt maatwerk
voor elk specifiek kind.
Voor wie?
JUF&ZO is geschikt voor leerlingen uit groep
3 - 8 van het basisonderwijs die qua taal- en
rekenvaardigheden wat achterblijven bij
hun klasgenoten en die geholpen zijn met
extra uitleg en oefening. Ook kinderen met
een gediagnosticeerde leerstoornis kunnen
goed bij ons terecht. We passen het
lesmateriaal aan de behoeften en de
specifieke situatie van het kind aan.
Wat is het resultaat?
Kinderen krijgen door extra uitleg en door
het toepassen en oefenen succeservaringen
hetgeen hun (beperkte) zelfvertrouwen ten
goede komt. En dat komt tot uiting in
betere schoolprestaties.
Wat zijn de kosten?
De kosten voor JUF&ZO bedragen € 47,50
per sessie van 45 minuten. De kosten zijn
inclusief voorbereidende werkzaamheden
van onze juf en eventuele hulpmaterialen.
Bij aanvang van JUF&ZO brengen we
eenmalig € 38,50 opstartkosten in rekening.
Er is geen BTW verschuldigd over deze tarieven.

