
Criteria voor remedial teaching op school 

 

Het streven van de Pieter Brueghelschool is om ieder kind dat uitstroomt naar het voortgezet 
onderwijs de lesstof (basisdoelen) van groep 8 te laten beheersen. Voor sommige kinderen blijkt het 
in de praktijk lastig te zijn omdat ze langzamer of moeilijker leren dan andere kinderen . 
Ons streven is om deze leerlingen in ieder geval de minimumdoelen te laten beheersen. Soms is daar 
ondersteuning buiten de klas bij nodig in de vorm van remedial teaching. Dit gebeurt in een periode 
van ongeveer 10 weken, waarna er geëvalueerd wordt en gekeken of vervolg nodig is. 
Een groepsgrootte waarin de ondersteuning wordt aangeboden varieert van 1 tot maximaal 3 
leerlingen. De indeling vindt plaats op basis van onderwijsbehoefte,  functioneringsniveau en 
jaargroep en wordt door de intern begeleider in overleg met de remedial teacher en de leerkracht 
gemaakt. 
 
Er is een beperkte capaciteit en daarom moeten keuzes gemaakt worden. 
 
Criteria voor remedial teaching onder schooltijd zijn: 

- De leerling is in het ZT/consultatie besproken met de schoolcontactpersoon 
(orthopedagoog), én 

- Een achterstand van 10 maanden of meer op 2 meetmomenten van het LVS, én 
- De leerling is onderzocht door een psycholoog en/of orthopedagoog, én 
- De achterstand van de leerling is niet alleen op lees- en/of spellingsgebied, én 
- uit het leerlingdossier blijkt dat ondersteuning binnen de klas niet tot vooruitgang leidt 

 
Eventuele uitzonderingen op deze criteria worden door school gemaakt.  
 
De RT vindt plaats buiten de lessen van het vakgebied waarvoor de leerling RT krijgt. Als ouder wordt 
u op de hoogte gebracht van het feit dat uw kind RT gaat volgen en geeft u toestemming om 
relevante informatie over uw kind met de remedial teacher te delen. De evaluatie vindt in de 11de 
week van de ondersteuning plaats (dan heeft uw kind geen RT). De evaluatie wordt met u gedeeld. 
Beslissingen over voortzetting worden door de leerkracht, RT-er en intern begeleider genomen op 
basis van bovenstaande criteria en capaciteit. 
 


