
Vakantiecursus eind 6de leerjaar 
 

Tijdens de Eureka vakantiecursus komen de leerlingen terecht in kleinere groepen 

volgens problemen en niveau. Zo is er aandacht en ruimte voor hun talenten en mankementen. 

We behandelen vergelijkbare inhoud zoals ze die zien in hun eigen school. Het verschil zit hem in de 

expertise van Eureka Onderwijs. Onze jarenlange ervaring in het lesgeven aan een doelgroep 

die moeilijkheden heeft met leren heeft geleid tot slimme en haalbare tips die in elke school kunnen 

werken. De leerling leert dus hulpmiddelen gebruiken die ze kunnen meenemen en toepassen 

in je eigen klas. 
 
 
Onze technieken en materialen?  
 
Als je een leerstoornis hebt, is een nieuwe taal leren niet gemakkelijk. Het klinkt anders én je schrijft 
het anders. Oo wordt in het Frans opeens au, ee wordt é of hoe zat dat nu weer? Het is allemaal wat… 
Gelukkig kunnen wij je op weg helpen. Zo hebben we bijvoorbeeld verschillende 

compenseerkaarten die je kunnen helpen bij klanken en tekens in het Frans , maar ook met je 

vervoegingen. We gebruiken onze leerboeken die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen met 

leerstoornissen. Je kan er tal van tips, schema’s en overzichten in terug vinden. 

 

Voor spelling werken we met het boek 'Als spelling een kwelling is'. We bieden de leerlingen 

van het 5de en 6de leerjaar spellingstrategieën aan om regelwoorden en weetwoorden te 

oefenen. Je oefent op basis- en complexe regels. Hierdoor vergroot je het inzicht in je eigen 
schrijffouten.  
 

Voor rekenen gebruiken we onze eigen methode ‘RekenTrappers’. ‘Rekentrappers’ werkt met 

concreet materiaal en beidt heel wat bruikbare technieken. Zo zal je sneller verbanden leggen.  
 

Vergeet ook zeker niet ons online platform: 

: Eureka Expert 
 

www.cleverkids.be 
www.leesvoor.vlaanderen 

www.adibib.be 
 
 
Ouders 
 

De ouders worden uiteraard niet vergeten.  

Ook aan hen wordt er voldoende aandacht besteed zodat ze weten wat hun kind heeft geleerd. Zo 

is er in het boekje een onderdeel specifiek voor ouders. Bijkomend organiseren we in het laatste uur 

van de vierde cursusdag een moment waarop we onze werkwijze toelichten.  
We vertellen meer over onze technieken en materialen. Je kan vrijblijvend onze publicaties 

http://www.cleverkids.be/
http://www.leesvoor.vlaanderen/


inkijken en aankopen met bancontact. Voor individuele vragen of advies kan je steeds contact 

opnemen met ons diagnostisch centrum.  
 


