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Externe remedial teaching (rt) in de school 

 

KBs De Regenboog biedt aan alle kinderen goed onderwijs. Wij staan voor de kwaliteit van ons 

onderwijs en bieden alle kinderen binnen de school gelijke kansen.  

Welke mogelijkheden hebben wij voor rt op school? 

Onze eigen remedial teacher geeft rt aan leerlingen waarvan wij vinden dat het nodig is. Ons beleid 

m.b.t. rt gaat over die leerlingen die rt nodig hebben op leesgebied en voor het opbouwen van een 

dossier om dyslexie te kunnen vaststellen. De rt wordt gegeven aan de kinderen in de groepen 3 en 4 

en met hoge uitzondering in een andere groep. De leerkracht bepaalt samen met de intern 

begeleider wie hiervoor in aanmerking komen. Rt wordt gegeven voor een periode van maximaal 

acht weken, gedurende twee keer in de week. Voor de opbouw van een dossier om dyslexie vast te 

stellen is een langere periode noodzakelijk. 

Wat als de school vindt dat er rt op een ander gebied noodzakelijk is? 

Het kan zijn dat de voorwaarden om tot leren te komen niet optimaal zijn. Hiervoor zou het 

ontvangen van RT onder schooltijd een van de mogelijkheden kunnen zijn op tot deze voorwaarden 

te komen. Dit geldt voor: Kinderen waarbij de motoriek niet goed tot ontwikkeling komt. 

Kinderen waarbij het lezen niet tot ontwikkeling komt en gebruik maken van een instantie als ´De 

Leeskliniek´. 

Wanneer er extra instructie of hulp op een ander gebied nodig is als voorwaarde om tot leren te 

komen dan geeft de leerkracht deze instructie in de groep. Dit wordt besproken met de intern 

begeleider en er wordt door de leerkracht een plan gemaakt en uitgevoerd.  

Wat als de ouder/verzorger vindt dat er rt nodig is? 

Wanneer de ouder/verzorger vindt dat er rt nodig is op een van bovengenoemde gebieden dan kan 

er in overleg met de leerkracht gekeken worden of de leerkracht dit ook nodig acht. Is dit zo, dan 

gaat bovengenoemd traject in. Is dit niet zo, dan kan de ouder zelf, buiten schooltijd rt regelen. 

Wanneer de ouder/verzorger vindt dat er rt nodig is op een ander gebied dan is het goed om 

hierover met de leerkracht van gedachten te wisselen. De leerkracht kan, wanneer dit inderdaad 

nodig is, zelf extra instructie/hulp te geven in de klas. Wanneer de ouder/verzorger dit niet 

voldoende vindt, dan kan de ouder/verzorger zelf externe rt aanvragen, buiten schooltijd. 

Wat bieden wij externe remedial teachers? 

Een remedial teacher die rt geeft buiten schooltijd kan hiervoor een ruimte huren binnen de school. 

Dit kan na 15.30 uur. De kosten voor het huren van een lokaal zijn: € 22,50 per uur wanneer er 2 of 

meer leerlingen tegelijk gebruik maken van de dienst. De kosten voor het huren van een lokaal zijn: 

€ 12,50 per uur wanneer er met individuele leerlingen wordt gewerkt. 

Terugkoppeling met de leerkracht is mogelijk. Dit gaat dan op initiatief van de remedial teacher. 
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Heeft u moeite met het vinden van een rt, neemt u dan contact op met de intern begeleider, zij 

kunnen u helpen. 

 


