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JUF&ZO 

Nu kan ik taal en rekenen ineens wél! 

Wat is het? 
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 autisme-
gerelateerde 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 € 55,- per 
sessie van 45 minuten. De kosten zijn 
inclusief voorbereidende werkzaamheden 
van onze juf, eventuele hulpmaterialen en 
periodieke evaluatiegesprekjes.  
Eventuele aanvullende afstemming met de 
leerkracht of adviesgesprekken met 
ouders/school factureren we tegen een 
tarief van € 55,-. Bij aanvang van JUF&ZO 
brengen we eenmalig € 45,- opstartkosten 
in rekening. Er is geen BTW verschuldigd 
over deze tarieven. 



  

REKENANALYSE&ZO 

Een duidelijk en gedetailleerd beeld van de rekenvaardigheden van uw kind. 

Wat is het? 
Vanaf groep 3 krijgen kinderen rekenen en 
in de daaropvolgende jaren wordt steeds 
een stukje verder gebouwd op de bestaande 
kennis. De vaardigheden van groep 3 
moeten dus beheerst worden om goed 
verder te kunnen rekenen in groep 4, enz. 
Om een gedetailleerd beeld van de 
beheersing van deze rekenvaardigheden van 
uw kind te krijgen, kan de rekenanalyse 
worden afgenomen. Hierbij worden op 
systematische wijze alle rekenonderdelen 
nagelopen om zo precies te zien waar hiaten 
of verbeterpunten in de kennis zitten. Alle 
vaardigheden vanaf groep 3 worden 
doorlopen, juist omdat in de 
onderbouwgroepen de basis wordt gelegd 
voor de bovenbouwgroepen. Problemen in 
de bovenbouwgroepen komen dan ook vaak 
voort uit hiaten in de basiskennis. Op deze 
manier ontstaat uit deze één-op-één 
afname een zeer gedetailleerd beeld van de 
rekenvaardigheden van uw kind. 

Voor wie? 
REKENANALYSE&ZO is geschikt voor 
kinderen vanaf groep 4 t/m groep 8. De test 
bestaat uit maximaal acht delen die tijdens 
de bijles worden afgenomen. Afhankelijk 
van het tempo van uw kind, neemt de 
afname tussen de 4 en de 7 sessies in 
beslag. De analyse wordt afgenomen door 
één van onze bijlesdocenten. Foutjes en 
strategieën worden meteen besproken, dus 
ook tijdens de afname van de analyse wordt 
er meteen geleerd en geoefend. 

Wat is het resultaat?  
De uitkomst van de rekenanalyse geeft een 
duidelijk overzicht van het rekenniveau en 
de rekenvaardigheden van uw kind. Het 
voordeel van deze afname is dat niet alleen 
gekeken wordt naar de uitkomsten van de 
sommen, maar er wordt ook steeds 
gevraagd naar de manier waarop het kind 
de som uitrekent. Op school is er vaak geen 
tijd om op zo’n gedetailleerd niveau te 
kijken naar de rekenvaardigheden. Op basis 
van de uitkomsten van deze rekenanalyse 
kan heel gericht worden gewerkt aan het 
wegwerken van hiaten in de kennis. Zo 
leveren wij bijles op maat voor uw kind. 

Wat zijn de kosten?  
De kosten voor de REKENANALYSE&ZO -
screening bedragen eenmalig € 195, naast 
de kosten voor de bijlessen waarin de 
afname plaatsvindt. Deze kosten omvatten 
een uitwerking van de resultaten, een 
analyse en het opstellen van het 
gedetailleerde rapport waarin precies wordt 
aangegeven in hoeverre uw kind de 
verschillende rekenonderdelen beheerst. 

Deze resultaten kunnen door u als ouder 
gebruikt worden om zelf te oefenen of in 
het contact met de school van uw kind. In 
overleg met u is het instrument ook 
inzetbaar voor een nameting. Ook is het op 
verzoek mogelijk om een 
overdrachtsgesprek met school in te 
plannen. De kosten hiervoor bedragen € 
55,- per uur. Er is geen BTW verschuldigd 
over deze tarieven.



  

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 werkwoordspellings-
oefeningen 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. Tijdens de 
sessies worden foutjes verbeterd en 
strategieën besproken. Zo ben je tijdens de 
analyse al aan het leren en oefenen. 

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 € 195,- 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 € 55,- per uur. Er is geen 
BTW verschuldigd over deze tarieven. 

  



TARIEVEN 

Alle producten met bijbehorende tarieven die LEREN&ZO aanbiedt.  

 

 

 


