
Proceskaart Remedial Teaching - De Apollo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aanmelding en start op de Apollo 
Wanneer een leerling een dyslexie/dyscalculieverklaring of een RT vraag heeft op het gebied van TOS, NT2 of andere taal/rekenproblematiek, wordt dit genoteerd door de intakecommissie en verwerkt in het OPP.  

Brugklas en zij-instromers 
De remedial teacher neemt voor de herfstvakantie de dyslexiescreening VO klassikaal af bij alle brugklasleerlingen en zij-instromers. Waar nodig kan er doorgetest worden en advies gegeven worden voor extern 
onderzoek. 

 

     Is er een dyslexie/dyscalculieverklaring / diagnose aanwezig?  

 

  Ja 

RT-oriëntatie gesprek  
RT’er bekijkt eens per half jaar of de leerling behoefte heeft aan individuele RT-begeleiding of RT-
begeleiding in de klas door de (vak)docent. Daarnaast worden de dispenserende en compenserende 
(faciliteiten) vastgesteld en wordt Claroread (voorleessoftware) geïnstalleerd op de laptop van de leerling. 
RT’er schrijft handelingsadviezen voor in het OPP. Het OPP staat in Magister en is zichtbaar voor ouders 
en leerling. 
 

Nee 

Signalering  
Mentor, docenten en BPO hebben signalerende functie. Bij vermoedens van dyslexie/dyscalculie of een 
hulpvraag op het gebied van RT, kunnen mentoren, docenten en BPO het aanmeldformulier RT invullen van 
de desbetreffende leerling. Mentor zal het formulier overdragen aan de remedial teacher. De remedial 
teacher zal signaleringskaarten ter observatie aan de vakdocenten uitdelen, zodat de observatie van de 
hulpvraag in verschillende situaties plaatsvindt. De RT’er bespreekt de aanmelding  tijdens het IZO. 

Psycho-educatie dyslexie 
Brugklasleerlingen met een dyslexieverklaring nemen deel aan de psycho-educatie dyslexie. Deze training 
bestaat uit acht bijeenkomsten die elk schooljaar tussen de herfst en kerstvakantie plaatsvinden. 

Remedial teacher doet de individuele screening. 
RT’er bepaalt of de leerling baat heeft bij individuele RT of RT in de klas. De individuele begeleiding is 
gericht op onderzoek of een specifieke hulpvraag en wordt gegeven door een hiervoor opgeleide remedial 
teacher. Remedial teaching in de klas wordt in de klas gegeven door de vakdocent onder begeleiding van 
de opgeleide remedial teacher.  

Optie 1: Individuele RT begeleiding  
RT’er stelt samen met de leerling het doel van de RT op en verwerkt dit in het OPP van de leerling. Er zijn 3 
evaluatie momenten in het schooljaar, voor elk rapport. De begeleiding vindt plaats tijdens de les, na de 
instructie van de vakdocent. Na 6x wordt het doel geëvalueerd (afgesloten of bijgesteld) en worden er 
handelingsadviezen geschreven voor in de klas.  

Optie 2: Remedial teaching in de klas 
RT’er schrijft na de individuele screening handelingsadviezen voor de (vak)docenten en observeert of deze 
toegepast worden. Daarnaast kan een RT’er ondersteunen bij de lesinvulling van de desbetreffende 
leerling. 
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Extern onderzoek  
Wanneer er na voldoende remediering geen vooruitgang is, kan de remedial teacher het advies geven aan 
leerling en ouders om extern onderzoek af  te laten afnemen. De kosten hiervan worden niet bekostigd 
door De Apollo.  

Afspraken 
- Rapportage van de begeleiding vindt plaats in Magister 
- RT’er zorgt ervoor dat het doel in het OPP verwerkt wordt en 
dat de mentor op de hoogte is wanneer het doel aangepast 
en/of geëvalueerd wordt. De mentor koppelt dit terug aan 
ouders.  
- RT’er brengt de lesgevende docenten op de hoogte van het RT 
rooster. 
- RT is een aanbod. Leerlingen hebben zelf de 
verantwoordelijkheid om hierop in te gaan. Wanneer een 
leerling hier niet op in gaat, geeft de RT’er dit signaal door aan 
de mentor. De mentor neemt hierover contact op met 
ouders/verzorgers.  
- Wanneer uit observaties blijkt dat de handelingsadviezen in de 
lessen niet opgepakt worden, zal dit in het IZO besproken 
worden zodat de leerjaarcoördinator hier actie op kan 
ondernemen in het belang van de leerling.  
- Evaluaties RT worden kort in het IZO besproken, zodat er zicht 
is op welke leerlingen wel en niet in begeleiding zijn.  
- De RT’er plant de evaluaties in de agenda van de leerlingen in. 

 

Geen verklaring, hoe nu verder? 
Wanneer er geen verklaring afgegeven wordt, zal de signalering opnieuw plaatsvinden en worden er 
opnieuw handelingsadviezen geschreven.  

Wel een verklaring 
Wanneer er een verklaring wordt afgegeven, zal de leerling de procedure doorlopen zoals aangegeven. Er 
wordt gestart met een RT-oriëntatie gesprek.  
 

 


