
Leren&ZO

Praktijk voor

Remedial Teaching 
en

Onderwijsondersteuning

Voor meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor 
de begeleiding van uw kind, bezoek dan mijn website, 
of neem vrijblijvend contact op met Marieke Culleton:
T 040 - 222 34 15
E Marieke_Culleton@leren-en-zo.nl
W www.leren-en-zo.nl

Openingstijden
De praktijk is op dinsdag, woensdag en 
donderdag geopend van 09.00 - 17.30 uur.

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Mijn expertise ligt in het behandelen van  
de meest voorkomende leerproblemen  
van kinderen op de basisschool.  

U kunt hierbij denken aan:

 leesproblemen (o.a. dyslexie,  
 begrijpend lezen) 

 uitbreiding woordenschat

 rekenproblemen (o.a. dyscalculie) 

 spellingproblemen 

 leerprobleem als gevolg van NLD, ADHD  
 en ASS

 rugzakbegeleiding op school

 voorbereiding eind-CITO

Ook begeleid ik leerlingen die naar het voort-
gezet onderwijs gaan. 

Hierbij kunt u denken aan:

 huiswerkplanning 

 studieaanpak 

 leren hoe te leren

 vreemde talen

 wiskunde

 inhoudelijke ondersteuning bij andere vakken



Voor wie?

Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen wijze en 
in zijn of haar eigen tempo. 

Soms hebben kinderen tijdelijke of structurele 
moeite met de leerstof en beleven ze minder 
plezier aan de basisschool. Deze kinderen 
hebben dan extra individuele aandacht nodig 
om zich de leerstof eigen te kunnen maken. 

Als u deze aandachtspunten in uw kind herkent, 
dan kunt u een beroep doen op Leren&ZO. 

Wat bied ik u en uw kind?

Bij Leren&ZO krijgt uw kind hulp op maat 
aangeboden in die vakgebieden waar hij of 
zij moeite mee heeft. Daarbij wordt uiteraard 
rekening gehouden met de eigen leerstijl en 
kwaliteiten van uw kind. 

In een oriënterend, gratis gesprek bepaal ik 
samen met u (en met de school), op welke  
manier uw kind het beste geholpen kan worden. 
Meestal is het nodig aanvullend diagnostisch 
didactisch onderzoek te doen, om te bepalen 
wat er precies aan de hand is en waar we 
gaan beginnen. 

Daarna wordt er in overleg met u en de school 
een behandelplan opgesteld, wat door mij 
wordt uitgevoerd. Door middel van tussentijdse 
evaluaties wordt met u (en de school) bekeken 
wat de vooruitgang is en worden eventuele 
vervolgstappen bepaald. 

Leren&ZO 

Leren&ZO is een particuliere praktijk voor 
Remedial Teaching en onderwijsondersteuning. 
De begeleiding wordt gegeven door Marieke 
Culleton, leraar voortgezet onderwijs en  
gediplomeerd Remedial Teacher,  
Master Special Educational Needs, dyslexie-  
en dyscalculie specialist, coach 'ik leer anders'.


