SPELLINGANALYSE&ZO
Een duidelijk en gedetailleerd beeld van
de spellingvaardigheden van uw kind.
Wat is het?
Het schrijven en correct spellen van
woorden speelt vandaag de dag een steeds
grotere rol in de communicatie met andere
mensen. In het latere leven is bij het
solliciteren naar een baan een goed
geschreven sollicitatiebrief vaak
doorslaggevend. Daarom is het belangrijk
dat kinderen op de basisschool de
spellingregels goed worden aangeleerd en
dat zij zich de regels van werkwoordspelling
eigen maken. Om een gedetailleerd beeld te
krijgen van de beheersing van de
spellingvaardigheden van uw kind, kan onze
spellinganalyse worden afgenomen. Hierbij
worden een dictee en werkwoordspellingsoefeningen afgenomen, om zo precies te
zien welke regels uw kind beheerst en waar
extra uitleg nodig is. Zo ontstaat uit deze
één-op-één afname een gedetailleerd beeld
van de spellingvaardigheden van uw kind.
Voor wie?
SPELLINGANALYSE&ZO is geschikt voor
kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8. In de
test worden de algemene spellingsregels
bevraagd. Voor de groepen 5 t/m 8 wordt
ook naar de regels voor werkwoordspelling
gekeken. De onderdelen worden
afgenomen in 2 à 3 sessies. De afname
wordt gedaan door de eigen bijlesmeester
of –juf. Het voordeel hiervan is dat hij of zij
direct goed inzicht krijgt in het
spellingniveau van uw kind en gericht hulp
kan bieden.
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Wat is het resultaat?

De uitkomst van de spellinganalyse geeft
een duidelijk overzicht van de algemene
(werkwoord)spellingregels die uw kind
beheerst en de regels die nog extra uitleg
nodig hebben. Op basis van de uitkomsten
van deze spellinganalyse kan gericht worden
gewerkt aan de hiaten in deze kennis. Zo
leveren wij bijles op maat voor uw kind.
Wat zijn de kosten?
De kosten voor SPELLINGANALYSE&ZO
bedragen eenmalig € 100, naast de kosten
voor de bijlessen waarin de afname van de
testonderdelen plaatsvindt. U ontvangt
hiervoor een gedetailleerd verslag waarin
precies wordt aangegeven in hoeverre uw
kind de verschillende regels van de
(werkwoord)spelling beheerst.
Deze resultaten kunnen door u als ouder
gebruikt worden om zelf verder met uw
kind te oefenen of u kunt het gebruiken in
de afstemming met de leerkracht van uw
kind op school. In overleg met u is het
instrument ook inzetbaar voor een
nameting na een aantal maanden. Ook is
het op verzoek mogelijk om een
overdrachtsafspraak met school in te
plannen. Hiervoor rekenen wij het
adviestarief van €50 per uur.
Er is geen BTW verschuldigd over deze
bedragen.
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