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Met 15 jaar onderwijservaring is VKPS de samenwerkingspartner voor basisscholen 
 

VKPS staat klaar om uw leerlingen en leerkrachten te ondersteunen waar nodig. In het 

overzicht leest u welke diensten wij aanbieden. Deze kunnen zowel op school als op 

een van onze locaties worden gefaciliteerd. Wellicht sluit er een dienst aan bij de 

hulpvraag van uw school. 

VKPS biedt een totaalpakket met positieve referenties van meerdere scholen 

• Alle ondersteunende diensten 

• Hulp bij subsidieaanvraag 

• Hulp bij verantwoording subsidiegelden 

Onderwijs 

Begrijpend lezen training 

• Begrijpend leren lezen 
voor nu en later 

• Wekelijks aan de slag 
met actuele teksten 

• Lezen wordt makkelijker 
én leuker 

• Ook profijt bij andere 
schoolvakken 
 

Spelling training 

• Spellingsregels worden 
verduidelijkt en meer 
eigen gemaakt 

• Uitleg over de regels en 
hiermee oefenen 

• Weten wanneer je welke 
regel moet toepassen 

• Buiten het 
spellingsschrift ook goed 
(blijven) spellen  

Rekenvaardigheid training 

• Rekenvaardigheden 
verbeteren 

• Gericht op hoofdrekenen 

• Leren en oefenen 
volgens de leerlijn 

• Uitleg en maken van 
opdrachten 

• Oefenen met spelletjes 
en activiteiten 
 

Executieve functies training 

• Trainen van executieve 
functies (onder andere 
taakinitiatie, prioritering, 
aandacht richten) 

• Van begeleid inoefenen 
naar meer zelfstandig 
functioneren 

• Ontwikkeling van de 
executieve functies 
positief voor 
werkhouding en 
schoolsucces 

Studievaardigheden training 

• Studeren kun je leren 

• Vaardigheden als 
plannen, doelen stellen, 
zelfstandig leren en 
tekstbegrip 

• Leertijd wordt zo 
effectiever benut 

• Door beheersing van 
studievaardigheden 
meer plezier in het leren 
en succes op school 

Remedial Teaching (RT) 

• Extra uitleg en hulp voor 
leerlingen met 
leermoeilijkheden 

• Probleem in kaart 
brengen en opstellen 
behandelingsplan 

• Individueel of in kleine 
groepjes 

• Voor rekenen, spelling, 
technisch- en begrijpend 
lezen 

Aanvullend programma voor 
hoogbegaafden 

• Leerlingen uit groep 3 
t/m 8 

• Eén of meerdere 
dagdelen per week  extra 
uitdaging 

• Mogelijke programma’s: 
filosofie, creatief 
schrijven, biologie, 
geschiedenis, muziek, 
wiskunde en Frans 
 

Voorbereiding brugklas 

• Voorbereidende cursus 
in maart, april en mei 

• Acht bijeenkomsten van 
één uur 

• In kleine groepjes 

• Aandacht voor het 
lesrooster, huiswerk, 
plannen en leren voor 
toetsen middels handige 
leermethodes 
 

Voorbereiding tweetaling 
onderwijs (tto) brugklas 

• Beginnerstraining (groep 
7 en 8) en vervolgtraining 
(groep 8), beide vijftien 
lessen van anderhalf uur 

• Intake en entreetoets 
bepalen aan welke 
training de leerling 
deelneemt 

• Oefenen met: 
spreekvaardigheid, 
leesvaardigheid, 
schrijfvaardigheid en 
luistervaardigheid  



Van Kuijk Personal Support (VKPS) | 0485-520054 | www.vkps-studiebegeleiding.nl 

Lesopvang 

• Uitkomst om lesuitval te 
verminderen 

• VKPS-docenten vangen 
de lessen op: 
- prettige en rustige 
  (werk)sfeer 
- goede lesopbouw 
- waarborgen  
  effectieve lestijd 

  

Zorg 

Onderzoek naar leer- en 
gedragsproblematiek 

• U kunt bij ons terecht voor 
onderzoek naar: 
- dyslexie 
- dyscalculie   
- intelligentie 
- AD(H)D 
- autisme 
- sociaal-emotionele 
  ontwikkeling 

Behandeling van leer- en 
gedragsproblematiek 

• Intake of onderzoek als 
startpunt 

• Passend advies van 
onze professionals 

• Opstellen van een 
behandelplan 

• Uitvoeren, monitoren 
en evalueren van het 
behandelplan 

 

Ernstige Eenvoudige Dyslexie 
(EED) trajecten 

• Vaststellen EED 

• Opstarten 
dyslexiebehandeling 

• Wekelijkse 
behandelsessie van 45 
minuten 

• Op school of op locatie 
VKPS 

• Traject van maximaal 
anderhalf jaar 

Sociaal-emotionele ondersteuning 

• Vaststellen sociaal-
emotionele knelpunten of 
problemen 

• Kiezen van een geschikte 
training of therapie 

• Aan de slag in een veilige 
en prettige omgeving 

• Sociaal-emotionele groei 
is het streven 

Inhouse orthopedagoog 

• Ondersteuning van uw 
vaste team door een 
orthopedagoog 

• Extra aandacht voor 
executieve functies 

• Aanvulling interne 
zorgteam  

 

 

 


