BIJLES NA SCHOOLTIJD
Veel kinderen hebben gedurende hun basisschoolperiode soms even wat extra ondersteuning nodig
bij lezen, schrijven of rekenen. Een goede analyse van het probleem en een korte training levert vaak
verrassend resultaat op. Herkent u dit en denkt u dat extra ondersteuning voor uw kind misschien
goed zou zijn, omdat het leren niet zo vlot verloopt als u verwacht had, dan is het mogelijk om extra
lessen te volgen.
Mijn naam is Britt Holslag. Ik ben remedial teacher. Zeventien jaar was ik in het Amstelveens
basisonderwijs werkzaam. Ik ken het team van de Kinder Campus King goed en ben ook bekend met
de methodes van de school. Mijn remediërende materialen sluiten aan op de leerstof van de school.
Sinds ruim zes jaar geef ik privé les aan huis of op scholen op verzoek van ouders. De school stelt dan
alleen de ruimte tot beschikking. Natuurlijk is er goed overleg met desbetreffende leerkracht.
Mijn specialisatie ligt op het gebied van lezen en spelling. Rekenen behoort ook tot de mogelijkheid.
Ik werk voornamelijk met leerlingen uit de groepen 3-4-5.
Relatief vaak heeft een leerprobleem te maken met gebrek aan concentratie. Gedurende mijn lessen
besteed ik hier veel aandacht aan en vaak met goed resultaat. Na een training van enkele weken valt
het de leerkracht al op dat de leerling minder fouten maakt en vaker de opdrachten af heeft.
De lessen staan gepland op maandagmiddag. Dit zijn over het algemeen individuele lessen. Wanneer
voor verschillende leerlingen eenzelfde training geschikt is kunnen ook twee- tallen gevormd
worden. De les duur varieert van 30-45 minuten en worden aangeboden in trainingen van tien tot
twaalf lessen.
Wilt u meer weten dan kunt u mij mailen. Bellen kan natuurlijk ook. Voor referenties kunt u terecht
bij de directie van de school.
Met vriendelijke groet, Britt Holslag

brittholslag@casema.nl
tel: 06 416 10 137

