
 

Hallo lezers, 

Als eigenaresse van Leer-Maatje Prinsenbeek, bied ik begeleiding voor kinderen in het 

basis- en voortgezet onderwijs bij leerproblemen. De naam Leer-Maatje, ‘leren doen we 

samen’, is bewust gekozen. Na ruim tien jaar werkervaring in mijn praktijk in Veldhoven, 

waar ik nog altijd een dag in de week werk, is er een nieuw hoofdstuk in mijn leven 

gekomen. Ik verhuisde voor de liefde naar Prinsenbeek, Breda alwaar ik de praktijknaam 

veranderd heb.  

Dit omdat kinderen niet alleen hulp nodig hebben bij leerproblemen, maar vaak ook bij 

sociaal emotionele problemen, huiswerk maken of het leren leren, of plannen waarbij zij 

vastlopen. Daarbij ben ik hun leer-maatje in de breedste zin van het woord, want ‘leren 

doe je samen’ toch? 

Met name de middelbare scholieren ervaren problemen bij het aanpakken van hun 

huiswerk. Hoe leer ik nu al deze hoofdstukken? Hoe leer ik het beste talen? Hoe plan ik 

nu een proefwerkweek? Ik heb zo goed geleerd en toch haal ik een onvoldoende! Hoe 

kan dat? Allemaal veelgestelde vragen die opgelost kunnen worden met de training ‘Snel 

leren = leuk leren’. Middels het snel leren lezen en het mindmappen, krijgen zij vaak de 

kern van de te leren stof snel te pakken.  

Ook de training OP WEG NAAR… voor Leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs 

werkt. Als je al goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs wil gaan, volg dan zeker 

deze training.  

En dan de workshop voor volwassenen, waarbij zij het snellezen en mindmappen onder 

de knie krijgen. 

Als ik vertel welke training ik kan geven, hoor je links en rechts al herkenningsverhalen. 

Of mensen die zich direct aan willen melden. Zo zie je maar weer, ‘leren doe je samen!’ 

 

Kijk voor meer info op de website: leer-maatjeprinsenbeek.nl 

Of mail naar info@leer-maatjeprinsenbeek.nl of bel 06-25 10 80 83 

Tot ziens, 

Debby Merkelbach. 

 


