Hallo, ik ben Anique van Sambeeck van A.B.C.-leren.
Als taal voor je zoon of dochter een aandachtspunt is of leren in het algemeen dan kun
je bij mij terecht. Begeleiding in groepsverband mag ik vanaf dit schooljaar op het Pius
X-College geven. Individuele begeleiding kan op Pius X-College,
bij de leerling thuis of in mijn eigen praktijk.

A.B.C. staat voor:
 Analyseren – Aandacht - Autonomie
 Begeleiden – Betrokkenheid – Belonen
 Controleren (evaluatie en feedback) – Contact – Competentie
Termen die ik heel belangrijk vind in het werken met leerlingen en
waarmee ik heel veel ervaring heb opgedaan als leerkracht, remedial teacher, intern
begeleider en dyslexiebehandelaar. Verder heeft ABC natuurlijk te maken met lezen
en spelling. En met het stapje voor stapje werken wat bij alle vakgebieden van pas komt.
voor Wie en voor Wat?
A.Voor iedereen die:
 het lastig vindt om werkwoorden goed te schrijven.
 moeite heeft met het leren van woorden of begrippen met hun betekenissen.
 moeite
 In korte tijd leren leerlingen één van bovenstaande onderdelen handig aan te
pakken (6-10 lessen van 45 min., vanaf €16 per les).
B. Voor iedereen die:
 sneller, leuker en makkelijker wil leren leren.
 Dat kan met de cursus “Snel leren = leuk leren”, in 6 lessen leren leerlingen o.a.:
- Mindmappen
- Plannen
- Geheugentechnieken
- Snellezen (2-4 x sneller dan voor de cursus)
 Bij de cursus hoort een studieboek en andere praktische materialen.
Ook kunnen leerlingen met de Speedlearning Game online ontdekken hoever ze al
zijn met de studievaardigheden uit deze cursus.
C. Voor iedereen die:
individuele begeleiding nodig heeft bij:
 één van de onderdelen bij A.
 andere talige onderdelen, zoals: spelling, technisch lezen (ook bij dyslexie),
begrijpend lezen, grammatica (Nederlands, Engels, Frans, Duits).
 meerdere talige onderdelen tegelijk.
 Dit betreft remedial teaching, waarbij na toetsing en analyse begeleiding
op maat gegeven wordt. Na een gratis kennismakingsgesprek wordt de begeleiding
afgestemd op de hulpvragen en wensen.



-

Het aanbod van A en B wordt bij voorkeur in groepsverband uitgevoerd.
Voor alle vormen van begeleiding bij A, B en C geldt:
Er wordt gebruik gemaakt van motiverende, effectieve werkwijzen en materialen,
(online) oefeningen en door A.B.C.-leren ontworpen hulpmiddelen.
Handig en verstandig om te leren en meteen toe te kunnen passen.
Bovendien wordt het op zo’n manier geleerd dat je er ook op lange termijn
(en bij meerdere vakken) voordeel van hebt.

Zie www.abc-leren.nl of
abc-leren:
 Voor meer info.
 Voor de datums waarop de cursus “Snel leren = leuk leren” gegeven wordt.
De tijdstippen voor de overige begeleidingsvormen worden in overleg bepaald.

