
Een programma op maat & meer kansen in het leren 
De Basisclub begeleidt leerlingen waarvan verwacht wordt dat ze met extra aandacht meer uit 
zichzelf kunnen halen. Door persoonlijke en professionele aandacht krijgen kinderen meer grip 
op vakken die lastig voor hen zijn. Ook worden de leerlingen uitgedaagd om hun taakaanpak te 
verbeteren. Naast de focus op de inhoud van de vakken wordt uitgebreid aandacht besteed aan 
het vergroten van het zelfvertrouwen en het verbeteren van de werkhouding. Persoonlijke 
remedial teaching in groepsverband (1 op 4) maakt het leren leuker en makkelijker. Het voordeel 
van een groepje is dat de leerlingen de extra aandacht krijgen die ze nodig hebben, maar ook 
kunnen oefenen in het zelfstandig (door)werken en toepassen van de geleerde aanpak. 
Bovendien is het prettig voor de leerlingen dat ze ervaren dat ze niet de enige zijn die extra 
oefening nodig hebben. Bij de Basisclub maken we de leermomenten afwisselend en leuk door 
educatieve spellen en materialen te combineren met extra uitleg en het maken van werkbladen.  

De Basisclub zorgt voor nauwe afstemming met school over de focuspunten voor elke leerling. Er 
wordt een persoonlijk leerplan opgesteld met de aandachtspunten waar aan wordt gewerkt bij 
de Basisclub. Na een afgebakende periode van 10 weken wordt een schriftelijke evaluatie voor 
elke leerling opgesteld en in overleg het leerplan gecontinueerd, aangepast of afgesloten.  

 

 
 

www.basisclub.nl - info@basisclub.nl - kvk: 62831011

De Basisclub werkt volgens onderstaande principes:                            
‣ Een positieve benadering van de leerlingen. 
‣ Een motiverende en activerende aanpak met ruimte voor plezier. 
‣ Het zelfvertrouwen van elke leerling staat centraal. 
‣ Het vergroten van de effectieve leertijd. 
‣ Een persoonlijk leerplan met focuspunten (o.b.v. input school/cito-analyse). 
‣ Zowel vakinhoudelijke hulpvragen als aandacht voor de werkhouding van de leerlingen.

Het is ook mogelijk onder schooltijd gebruik te maken van de persoonlijke en positieve 
begeleiding van de Basisclub of om naschools de Basisclub op locatie (school) aan te bieden. 
Zowel individuele als groepsbegeleiding is een optie. Ook kunnen leerlingen thuis begeleid 
worden als het niet meer lukt om naar school te gaan. Daarnaast kunnen leerlingen 
doorverwezen worden naar de Basisclub en de Dutch Club en daar naschools naar toe gaan.  
We denken graag mee om een passend aanbod te doen voor uw leerlingen! 

Op de volgende pagina volgt een overzicht van uiteenlopende hulpvragen waarbij de 
Basisclub kan ondersteunen.  

Naast de Basisclub is er de Dutch Club waarbij de focus ligt op het verbeteren van de 
Nederlandse taalvaardigheid. Met name het zelfvertrouwen vergroten bij het Nederlands 
spreken, het correct uitspreken van de woorden en het uitbreiden van de woordenschat staan 
hierbij centraal. De Dutch Club lessen kunnen individueel, online, op locatie (thuis of op 
school) en in groepsverband plaats vinden. Ook voor NT2 leerlingen kan de Basisclub 
ondersteuning verzorgen op school. 
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Aanbod Basisclub & Dutch club  

*Pre-teaching of extra herhaling van de stof van school is mogelijk. 
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Vak: Focuspunten:

(Begrijpend) lezen*  Het aanleren van een handige taakaanpak. 
Het kennismaken met effectieve leesstrategieën.  
De kennis en het inzicht vergroten over verwijswoorden en 
tekstverbanden(signaalwoorden). 
Het oefenen met technisch lezen. 
Het plezier vergroten in het lezen. 

Rekenen Het verstevigen van de rekenbasis (automatiseren basissommen: +, - , x & : ). 
Het aanleren van een handige taakaanpak van specifieke rekenvraagstukken 
en redactiesommen. 
Het inzicht vergroten met betrekking tot procenten, decimalen, breuken, 
metriek stelsel, tijd etc.

Nederlandse taal* & 
Dutch club*  

Het oefenen met (werkwoord)spellingscategorieën d.m.v. extra uitleg, 
dictee, werkbladen en educatief spelmateriaal. 
Het vergroten van de woordenschat met thema’s aansluitend bij de 
belevingswereld van de leerling.  

Het zelfvertrouwen vergroten in het Nederlands spreken. NT2 begeleiding 
voor kleuters, spelenderwijs & thematisch. Nederlandse (thema)lessen op 
maat.

Studievaardigheden*  Het aanleren van een handige aanpak en het vergroten van het inzicht bij de 
onderdelen van studievaardigheden (schema’s, grafieken & tabellen, kaart 
lezen, informatiebronnen gebruiken & studerend lezen). 

Zelfvertrouwen Het inzicht vergroten in eigen kwaliteiten. 
Het opdoen van succeservaringen. 
Het leerproces inzichtelijk maken. 
De werkhouding verbeteren. 
De betrokkenheid bij het eigen leerproces vergroten. 
Het ontdekken van motivatie.  
Het leren met plezier. 

Huiswerk Het helpen met het prioriteren, plannen en organiseren van huiswerk. 
Het leren om het huiswerk handig te leren en/of te maken (leren leren). 
Extra uitleg over moeilijke onderwerpen is mogelijk. 

Werkgeheugen Cogmed werkgeheugen training

Executieve functies Beter bij de les training in executieve functies. 
Afname & analyseren BRIEF vragenlijst om de executieve functies in kaart te 
brengen. 
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