TRAINING

Leieladder

Multidisciplinair Paramedisch Centrum
Diverse (vakantie)kampen, workshops en trainingen

Leren leren
Aanbod:

1.Ouder-kindgroepstraining
intakegesprek (individueel)
5 groepssessies (elk 60') met variatie ouder-kindgroepssessie/kindgroepsessie
2. Kindgroepstraining
intakegesprek (individueel)
5 groepssessies (elk 60')
evaluatiegesprek ouder-kind (individueel)
3. Zomergroepstraining 'op stap naar het 1ste middelbaar' Ouder-kind en kindgroepstraining mogelijk.
4. Individuele kind/ouder-kindtraining Data in onderling overleg.

Inhoud sessies:

sessies van elk 60'

sessie 1: mindset en studievaardigheden
sessie 2: plannen en organiseren
sessie 3: specifieke aanpak van bepaalde vakken
sessie 4: samenvatten en schematiseren
sessie 5: persoonlijke feedback

Periode:
Voorjaarreeks: januari-februari (start na kerstvakantie)
Najaarreeks: november-december (start na herfstvakantie)
Lentereeks:
april-mei (start na paasvakantie)
Zomerreeks: augustus-september (start eind augustus)

Tijdstip:

Waar:

Zes verschillende mogelijkheden:
dinsdag:
18u30-19u30 (Enkel kindtraining mogelijk)
(Enkel kindtraining mogelijk)
woensdag: 15u-16u
16u-17u
vrijdag:
18u30-19u30
zondag:
10u-11u
11u-12u

Op basis van de aanmeldingen wordt het tijdstip bepaald.

Rijksweg 118 bus2
9870 Machelen (Zulte)
(residentie Matisse)
Bibliotheek Zulte
Gaston Martensplein 9
9870 Zulte

Het Leieladder Team
Leihoekstraat 5a | 9870 Machelen (Zulte)
Rijksweg 118 bus 02 | 9870 Machelen (Zulte)
0473 84 67 17 | info@leieladder.be

Leieladder

KAMP/WORKSHOP
TRAINING

Multidisciplinair Paramedisch Centrum
Diverse (vakantie)kampen, workshops en trainingen

Leren leren
Doelgroep:
lagere schoolkinderen 6de leerjaar - overstap naar 1ste middelbaar
Enkel zomerreeks mogelijk.

1ste graad secundair onderwijs (1ste - 2de middelbaar)
Aantal deelnemers per groep: minimum 4, maximum 8.

Kostprijs:

€ 150/deelnemer
€ 175/deelnemer

(ouder-kindtraining)
(kindtraining)

Gezinsreductie: €140/€165 voor ander kind van hetzelfde gezin bij inschrijving
voor dezelfde reeks.
Sommige mutualiteiten voorzien in een tussenkomst. Mail dan zeker uw
mutualiteitsdocument door bij inschrijving.

Betaling:

Inschrijving via info@leieladder.be

Wat zit er in de kostprijs?
intakegesprek
5 groepssessies (per sessie: 60')
individueel evaluatiegesprek
Enkel bij kindgroepstraining. Hierin wordt de evolutie van
uw kind/jongere besproken.

materialen

Vermeld naam kind + leren leren+ reeksnaam. Vergeet uw tel. nr. niet door te
mailen (per sms ontvangt u bericht van verzending inschrijvingsmail).
U ontvangt per mail een inschrijvingsfiche. Check zeker uw spammail!

Inschrijving is pas definitief na
ontvangst inschrijvingsfiche +
betaling per overschrijving.

Het Leieladder Team

Leihoekstraat 5a | 9870 Machelen (Zulte)
Rijksweg 118 bus 02 | 9870 Machelen (Zulte)
0473 84 67 17 | info@leieladder.be
Facebook: Leieladder

