
Remedial Teaching (RT) op het Groene Hart

Lyceum



Uitgangspunt en doel

Het Groene Hart Lyceum biedt verschillende remediërende lessen aan met als doel de leerlingen

die de capaciteiten hebben om tenminste de havo-opleiding succesvol te doorlopen, maar (nog)

hiaten hebben in de basiskennis in één van de kernvakken van de basisschool, te weten rekenen

en/of taal, te ondersteunen. Remediëren wil tenslotte zeggen dat je opnieuw iets aanbiedt

waarvan je veronderstelt dat leerlingen dat eigenlijk al zouden moeten kennen/kunnen. Het gaat

om leerlingen uit klas 1 en waar nodig klas 2. We bieden de volgende soorten RT aan:

RT taal

Gedegen lees- en spellingsniveau is voorwaardelijk voor het kunnen volgen van het curriculum.

Leerlingen die zwak scoren op taal/Nederlands kunnen adaptieve ondersteuning krijgen via

Muiswerk (zie hieronder). Leerlingen die uitvallen bij dat aanbod of grote aantoonbare hiaten

hebben in hun taal- en spellingsvaardigheden volgen RT taal. Bij RT taal wordt op maat gekeken

naar welk onderdeel herhaling behoeft. Dat kan zijn op het gebied van spelling of begrijpend

lezen.

RT rekenen

Gedegen rekenniveau is voorwaardelijk voor het kunnen volgen van het wiskundecurriculum.

Leerlingen die zwak scoren op rekenen en wiskunde kunnen adaptieve ondersteuning krijgen via

Got it!? (zie hieronder). Leerlingen die uitvallen bij dat aanbod of grote aantoonbare hiaten hebben

in hun rekenvaardigheden volgen RT rekenen. Leerlingen die uitvallen bij hun wiskundige aanpak

komen in aanmerking voor RT wiskunde. Bij RT rekenen wordt op maat gekeken naar welk

rekenonderdeel herhaling behoeft. Bij RT wiskunde wordt extra ondersteuning geboden naar de

behoeftes/leerdoelen van de leerlingen.

Adaptieve ondersteuning taal en rekenen

Met de programma’s Muiswerk en Got it!? bieden we op de gebieden taal en rekenen (individuele)

adaptieve ondersteuning aan. Leerlingen gaan onder begeleiding van een RT’er zelfstandig aan het

werk met het online programma om zo hun achterstanden te kunnen overbruggen. Deze twee

ondersteuningsprogramma’s worden rekenles en taalles genoemd.

RT executieve functies – plannen en organiseren

Leerlingen die een hulpvraag hebben op het gebied van plannen en organiseren bieden we de

mogelijkheid aan hier een training in te volgen. Die training (RT executieve functies) wordt

(tenminste) in drie periodes in het schooljaar verzorgd door de ondersteuningscoördinator. De

eerste groep, die start aan het begin van het schooljaar, wordt samengesteld op basis van

informatie van de basisschool. Deze eerste groep wordt geselecteerd door de

ondersteuningscoördinator in overleg met de unitleiders onderbouw. Aanmelding voor

vervolggroepen gebeurt op basis van besluitvorming in het zorgoverleg. De doelgroep bestaat uit

leerlingen die ondanks de begeleiding van mentoren grote problemen blijven ondervinden bij het

plannen en organiseren. Voor de RT executieve functies vindt afstemming plaats met de mentoren

en leerjaarcoördinatoren onderbouw om aansluiting bij het reguliere mentorprogramma te

waarborgen.

Om leerlingen goed te determineren zullen verschillende onderzoeken plaatsvinden in de eerste

weken van het schooljaar, zodat we van de nieuwe brugklassen een goed beeld krijgen. De docent

Nederlands zal een RT-dictee afnemen en voor de herfstvakantie zullen er verschillende

CITO-volgtoetsen worden afgenomen op het gebied van Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde.

Indien een leerling in aanmerking komt voor één van de RT-disciplines zal er per mail een

uitnodiging aan zowel de leerling als de ouder worden verstuurd om deel te nemen aan deze RT

ondersteuningsles. Deze les is niet optioneel, daarom verwachten we dat uw kind dan ook elke les

aanwezig is gedurende een periode van 6 à 7 weken.


