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Werkt gewoon!

Iedereen kan leren lezen

Team

‘Geheimen’

Welkom bij de Leespoli, een initiatief
van Anne-Marie Gerbrands, Karen Grefte
en Yvonne Vonk. Wij zijn drie doorgewinterde dyslexiespecialisten/
logopedisten die jarenlange ervaring
hebben met het behandelen van
problemen rondom lezen en spellen.

Gebaseerd op de ‘geheimen’ van de
leespoli volgen wij de mogelijkheden
van het kind en sluiten wij aan op de
onderwijsmethoden van de school.
Alles uiteraard in goede afstemming
met ouders en school, want één en ander
moet voor alle betrokkenen haalbaar zijn.

Motto

Samenwerken

Behalve dat wij deskundige professionals
zijn, zijn wij ook een beetje eigenwijs.
Wij hebben namelijk ooit ‘besloten’
dat iedereen kan leren lezen en spellen.
Ook kinderen en jongeren die (zeer)
ernstig dyslectisch zijn. Zelfs als er
naast het leesprobleem sprake is van
bijkomende problemen of beperkingen.

Uit het voorgaande blijkt al dat
samenwerking met scholen en ouders/
verzorgers belangrijk is. Een kind dat bij
ons in behandeling is, heeft steun nodig
van de school en zijn of haar ouders/
verzorgers. Dat vergt doorzettingsvermogen en een open houding ten
opzichte van onze manier van werken.

Creatief
Door problemen laten wij ons niet uit
het veld slaan, sterker nog; die motiveren
ons om steeds nieuwe, creatieve en
ondeugende oplossingen te zoeken.
Oplossingen die passen bij kinderen, óók bij
kinderen die de moed inmiddels verloren
hebben. Welke oorzaak er ook is, wij passen
er een eigenwijze mouw aan en zorgen dat
lezen/spellen haalbaar en leuk wordt.
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