
 
 
 
 

“RT praktijk van Egeraat maakt leren weer leuk! “ 
 

Al vijf jaar helpen we bij RT praktijk van Egeraat kinderen met leerproblemen.  Van kleine 
onderdelen als bijvoorbeeld het klokkijken, spellingregels of tafels wat maar niet wil te 
lukken tot dyscalculiebegeleiding of vergoede zorg bij ernstige dyslexie. Elk kind krijgt een 

programma op maat. 
 

Sinds ik in 2015 de cursus tot trainer “Snel leren = leuk leren” heb gevolgd komen daar ook 

de groepslessen voor groep 8 (OP WEG NAAR) en het VO (“Snel leren = leuk leren”) bij. 
 

Tijdens de opleiding groeide mijn enthousiasme bij dit concept alleen nog maar meer. Dit 
werkt!  
 

Sindsdien hebben we al vele groepjes pubers begeleid in het plannen, maken en leren van 
hun huiswerk.  Pubers komen heel verschillend binnen. Van “ik moest van mijn moeder 

want als ik zo doorga blijf ik zitten.” tot “ik ben zo lang bezig met mijn huiswerk, kan dit er 
eigenlijk niet bij gebruiken”. En een voor een raken ze enthousiast.  Ze zien kans hun eigen 
mogelijkheden te laten groeien en daar doe ik het voor! Niets is zo leuk om pubers je 

enthousiasme over te dragen. Huiswerk maken kan een stuk leuker. Wanneer ze het gevoel 
hebben meer grip te krijgen blijft de stof beter hangen en gaan de resultaten ook vooruit.   

Na elke vakantie starten we met een of meerdere nieuwe groepjes. 
 

Na de Cito in april starten we ook weer met groepslessen OP WEG NAAR. In drie lessen 
krijgen de leerlingen uit groep 8 al een klein voorproefje op het voortgezet onderwijs. Wat 

komt er allemaal bij kijken? Daar staan ze nog helemaal niet bij stil. Door OP WEG NAAR  
hebben ze een kleine voorsprong op de rest en zijn ze eerder gewend aan het ritme op het 

VO. 
 

Voor ouders die zelf willen leren Snel lezen en Mindmappen hebben we ook een workshop.   
 

Dus woon je in Zwolle of omgeving en heb je interesse in een van onze cursussen of wil je 
meer weten van mijn praktijk? Wij zijn te vinden op Facebook (RT praktijk van Egeraat  en  
Snel leren leuk leren Stadshagen Zwolle) en Instagram (RT praktijk van Egeraat) of gewoon 

via de website www.rtpraktijkvanegeraat.nl.  
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