
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Praktijk de Tovercirkel, waar ieder kind een ster is! 

Ieder kind? Ja, iedereen! Soms voel je je door allerlei omstandigheden helemaal geen ster 
meer. Je hebt veel moeite met bijvoorbeeld rekenen of spelling. Je begrijpt niets van 

begrijpend lezen of studievaardigheden, of je hebt last van je dyslexie,  adhd, toets-
stress of verdriet-ervaringen. Op die momenten kun je wel wat extra hulp gebruiken.  
 

Praktijk de Tovercirkel in Wijchen is een kleine praktijk, waar rust, structuur, warmte, 

vertrouwen en een professionele begeleiding zorgen voor zelfvertrouwen, motivatie en 
ontwikkeling van ieder kind.  
 

Met mijn achtergrond als leerkracht, remedial teacher, gedragsspecialist, Gedeeld 
Verdriet Coach en sinds kort ook trainer “Snel leren = Leuk leren”, ben ik in staat om 

zowel basisscholieren als middelbare scholieren goed te begeleiden in hun leerproces.  
 

Tijdens het zelf volgen van de training Snel leren = Leuk leren, ontdekte ik dat de training 
echt voor iedereen werkt. Leerling, student, volwassene, iedereen leert op een geweldige 

manier leren, waarbij het leren écht weer léuk wordt! Ook voor die middelbare scholier 
die een hekel heeft aan alles wat met school te maken heeft, ook voor kinderen die uren 

en uren leren en nog geen goede cijfers halen, ook voor leerlingen die continu aansporing 
van anderen nodig hebben. Efficiënt leren plannen, snellezen, mindmappen, 
geheugentechnieken: Snel leren = Leuk leren zorgt voor een geweldige vooruitgang van 

eigen leerstrategieën én prestaties. Voor ieder kind! En dat in slechts zes keer een uurtje 
training! Omdat de training in kleine groepjes gegeven wordt, is de kracht van de groep 

groot en ontwikkelen leerlingen nóg meer motivatie omdat ze elkaar zien groeien. Na zes 
weken zijn de leerlingen in staat om zelfstandig en op goede wijze met hun huiswerk om 
te gaan.  
 

Snel leren = Leuk leren, kom het zelf ervaren! 
 

Twijfel dus niet langer en schrijf je in. Er starten regelmatig nieuwe trainingen bij Praktijk 

de Tovercirkel. Voor meer informatie kijk je op www.detovercirkel.nl of mail je naar 
info@detovercirkel.nl  
 

Linda van Nieuwamerongen-Renkens  
 

Praktijk de Tovercirkel, Wijchen  

http://www.detovercirkel.nl/
mailto:info@detovercirkel.nl

