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Tijdens de Eureka vakantiecursus komen de leerlingen terecht in kleinere groepen. 

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?  

De leerlingen gaan aan de slag met de leestechnieken die Eureka Onderwijs toepast om het 

technisch en het begrijpend lezen te verbeteren. Wij lezen altijd samen, niemand zal dus alleen voor 
een groep moeten lezen. Het lezen ondersteunen staat prioritair. We trainen het technisch lezen, maar 

ook het begrijpend lezen. Duo-lezen werkt bijvoorbeeld motiverend en traint een vlotte 

oogbeweging. De nieuwslezer-techniek helpt om een volledige zin te onthouden. Hierbij wordt 

nieuwe woordenschat meteen in een context geoefend. Niet onbelangrijk dus voor het leren 

studerend lezen. De Dokola-regel, waarbij we met damstenen werken, helpt om te weten welke 

regel je moet toepassen bij doffe klanken.   
 
Bij rekenen richten we ons op het versnellen van rekenvaardigheden en op het vergroten van het 

inzicht. We werken hiervoor met getal- en buurkaarten. Bij ons is het niet gek dat je gebruik 

maakt van je handen bij het tellen. Bij tweelingsommen en het maken van de plusbrug komen 

zelfs je vingers én tenen aanbod!  Cirkelrekenen maakt het hoofdrekenen haalbaar voor iedereen. 

Ken je je splitsingen niet? Heb je moeite met de brug over 10? Met cirkelrekenen leer je hoofdrekenen 
door gebruik te maken van geld. Elke oefening heeft een gestructureerde opbouw. Snel aan te leren, 
met groot effect. Benieuwd? Bekijk alvast een filmpje op YouTube.  
 

 
 
Onze materialen? 

Voor spelling werken we met het boek ‘Als spelling een kwelling is’. We automatiseren de 

eerste spellingsregels op efficiënte, kindvriendelijke manieren aan de hand van regels en verhalen. De 
leeskwaliteit, het leestempo en het leesplezier staan centraal. Daarnaast zijn er hulpmiddelen zoals 

een klinkerkaart om spellingsregels te begrijpen en toe te passen en kleefschema wanneer ze 

even vergeten hoe je bepaalde letters schrijft. Er is ook een fiche speciaal voor fophoorwoorden 
en regelwoorden.   
 



Voor de rekenvaardigheden maken we gebruik van de methode ‘RekenTrapperS’. Het gebruik van 

o.a. getalkaarten, het eigen lichaam, een lintmeter en speelkaarten vergroot het rekenplezier.  
 

Vergeet ook zeker niet ons online platform: 
 

: Eureka Expert 
 

www.cleverkids.be 
www.leesvoor.vlaanderen 

www.adibib.be 
 
De 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 aan de 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 
inkijken en aankopen met bancontact. Voor individuele vragen of advies kan je steeds contact 

opnemen met ons diagnostisch centrum.  
 

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

