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Remedial Teaching Praktijk in Valthermond maakt leren weer leuk
Er is steeds meer behoefte aan een remedial teacher voor kinderen
Lukt het leren niet zo goed? Denkt u als ouder dat uw kind meer kan dan er uit komt? Is het 
voor het kind fijn als het (tijdelijk) wat ondersteuning krijgt op bepaalde leergebieden? Dan 
is het wellicht tijd voor een kundige en enthousiaste remedial teacher die uw kind in een één 
op één begeleiding weer succes laat ervaren. Heleen Tichelaar (26) heeft sinds vorig jaar haar 
eigen Remedial Teaching Praktijk Valthermond en richt zich zowel op kinderen van het basis-
onderwijs als het voortgezet onderwijs. 

De in Zeeland geboren Heleen Tichelaar heeft als invaller op diverse basisscholen gewerkt in 
Drenthe en Zuidoost Groningen. “Op scholen is steeds minder tijd en geld beschikbaar voor 
remedial teaching. Kinderen kunnen het soms niet meer bijhouden en raken zo in de knel. Ze 
worden onzeker en verliezen het plezier in leren. Het is mijn taak om ze gericht te begeleiden 
en ondersteunen bij vakken als rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen. Maar ook voor  
specifieke problemen als dyslexie en het leren leren, huiswerk plannen en ga zo maar door.” In 
2010 is Heleen gaan studeren aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Hier heeft ze zich met een 
tweejarige studie gespecialiseerd in kinderen met leerproblemen. 

De behoefte aan remedial teaching en begeleiding is volgens Heleen Tichelaar de afgelopen 
jaren enorm toegenomen doordat klassen groter worden en steeds vaker combinatiegroepen 
gevormd worden. Hierdoor krijgt niet ieder kind de aandacht en ondersteuning die het nodig 
heeft. Als het niet goed gaat, is het plezier in school volgens Heleen Tichelaar ook snel verdwe-
nen en dan kom je in een negatieve spiraal terecht. “Door het zelfvertrouwen te vergroten, 
wordt leren weer leuk”. Door een intensieve één op één begeleiding krijgen kinderen in de 
Remedial Teaching Praktijk van Heleen Tichelaar de ondersteuning die ze nodig hebben. “Ik ga 
uit van de kwaliteiten van het kind en gebruik deze om kinderen weer succes te laten ervaren.” 

Om tot een optimaal resultaat te komen houdt ze daarom nauw 
contact met ouders en school.

Om het kind verder te helpen in zijn ontwikkeling kan een re-
medial teacher uitkomst bieden. Als blijkt dat uw kind extra be-
geleiding nodig heeft voor eerder genoemde vakken dan bent u 
bij Heleen Tichelaar aan het juiste adres. Tijdens een vrijblijvend 
en gratis intakegesprek kijkt Heleen of ze iets voor uw kind kan 
betekenen en probeert ze het probleem boven water te krijgen. 
Vervolgens volgt een onderzoek en wordt een handelingsplan 
geschreven.

Tijdens de begeleiding werkt Heleen met verschillende remedi-
erende oefenmethodes, diverse spelvormen en computerpro-
gramma’s. Na vijf weken volgt er een tussenevaluatie en na tien 
weken wordt er gekeken of de doelstellingen uit het handelings-
plan zijn gehaald. De remedial teacher werkt vanuit haar praktijk 
in Valthermond maar komt desgewenst ook bij u thuis of bij u 
zoon of dochter op school.
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Wilt u ook een eigen krant?
Voor bijvoorbeeld uw bedrijf of evenement? 

Bel: 0599 – 61 33 36
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De liefste moeder van de 
hele wereld?!

Sanne vindt dat zij de liefste moeder heeft en daarom heeft zij speciaal voor haar een heerlijke 
bonbon gemaakt. 

Het idee ontstond naar aanleiding van alle leuke reacties op de bekende schaapjesbonbons van 
Lekker Hip. Als variatie op het schaapje met advocaat is er nu een speciale moederdagbonbon 
ontworpen door de zusjes Marissa en Sanne. De bonbon heeft een vulling op basis van verse 
aardbeien en een topping van crispy chocolade balletjes en een lief hartje.  Vind jij ook dat jouw 
moeder de allerliefste moeder is en dat zij het verdient om even lekker verwend te worden? 
Kom dan eens langs bij Lekker Hip.  

Je kunt de bonbons van Sanne voor je eigen moeder kopen of een keus maken uit een van de 
vele andere lekkere en lieve cadeautjes voor  moeders van alle leeftijden.  Er zijn al superleuke 
cadeautjes vanaf € 1,50. En alle cadeautjes worden zoals gewoonlijk voorzien van een prachtige 
moederdagstrik. 

Op de website www.lekker-hip.nl zie je een foto met meer voorbeelden van cadeautjes. Je kunt 
je moeder ook trakteren op een kopje koffie of thee achter in de winkel van Lekker Hip. Daarbij 
wordt dan een gratis lekkernij naar keuze geserveerd, bijvoorbeeld de moederdagbonbon.

De cliënten van stichting OXO Dagbesteding helpen jullie met veel plezier verder in de winkel. 
Dus graag tot ziens!

U vindt Lekker Hip aan de Hoofdstraat 20 te Borger. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. 
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Iedere zomer komt Cyell met een nieuwe beachwearcollectie met de bekende, goede vrouwelijke 
pasvorm, zijn verrassende, vernieuwend, stijlvol en uitstekende kwaliteit. De ontwerpen zijn 
ontworpen met een bijzonder oog voor detail en zijn voorzien van kleurrijke dessins. Van Cyell 
hebben we deze zomer bikini`s en tankini`s met daarbij vrolijke strandjurkjes.

ook van onze badmode merken Sapph, Esprit, Anita en Tweka hebben we weer een uitgebreide 
collectie hangen. Bikini’s van Anita t/m G cup, Mix en Match van Esprit en natuurlijk van Tweka de 
chloorbestendige badpakken.

Lingerietrend
Met mooie lingerie voelen we ons aantrekkelijker, sensueler en beter in ons vel. Van de merken 
Prima Donna, Felina en  Syl hebben we weer mooie series bh’s met bijpassende slips voor een cup-
maatje meer, in frisse pasteltinten. Vooral de nieuwe tinten roze zijn beeldschoon. De natuurtinten 
en het andere blauw van Marie Jo en Esprit moet u ook bekijken.

Pip Studio
Nieuw bij Santing Bodyfashion is de Pip Studio lounge/nightwear. Naast behang, tassen etc. nu ook 
loungewear van Pip Studio. Een comfortabel draagbare kwaliteit huispantalons met diverse model-
len shirts en nachthemdjes met spaghettibandjes, korte of lange mouwen. En de badjassen zijn 
beeldschoon met hun bedrukte prints.

De zomer kan beginnen, te zien aan de collectie van Santing Bodyfashion. 

Santing Bodysfashion  |  Hoofdstraat 29a  |  9501 CM Stadskanaal  |  Tel. 0599-610666
Kijk ook eens op www.santingbodyfashion.nl of volg ons op Facebook.

Stijlvolle beachwear collectie 2013 bij Santing Bodyfashion!
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