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Tijdens de Eureka vakantiecursus komen de leerlingen terecht in kleinere groepen 

volgens hun 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?  
 
Voor taal gaan de kinderen aan de slag met de leestechnieken die Eureka Onderwijs toepast. De 
nieuwslezer-techniek kan bijvoorbeeld helpen om de kennis en woordschat uit te breiden. Was 
het nu katen of katten? De Dokola-regel helpt om te weten welke regel je moet toepassen bij doffe 
klanken, zelfs bij een drielettergrepig woord. We gebruiken hierbij damstenen.  
 
Voor rekenen worden technieken zoals boven- en onderbuur en cirkelrekenen aangeleerd. 
Er wordt ook steeds gewerkt met realistische referentiematen, zo heb je je eigen lichaam 
bijvoorbeeld altijd bij om te schatten.   
 

 
 
 
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. We werken voor taal met 
compenseerkaarten die je in je eigen klas opnieuw kunnen gebruiken. Want werkwoorden juist 
schrijven is soms een hele opgave: d, t, dt,… Het is allemaal wat. Gelukkig kunnen we je op weg helpen 
met ons werkwoordschema.  
 
Voor de rekenvaardigheden maken we gebruik van de methode ‘RekenTrapperS’. Inzichten in 

getallen opbouwen kan aan de hand van vaste/losse getalkaarten of speelkaarten. 
Niemand heeft gezegd dat rekenen saai moet zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld specifieke kaarten voor: 
rekenen tot 1000, vermeningvuldigen en delen met natuurlijke getallen, breuken en bewerkingen voor 
rekenen.  

Vergeet zeker ook niet ons online platform: 



 

: Eureka Expert 
 

www.cleverkids.be 
www.leesvoor.vlaanderen 

www.adibib.be 
 
 
Ouders 
 
De ouders worden uiteraard niet vergeten.  
Ook aan hun wordt er voldoende aandacht besteed zodat ze weten wat hun kind heeft geleerd. Zo 
is er in het boekje een onderdeel specifiek naar hun gericht. 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/

