
Vragen? 

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Voor 
een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden 
kunt terecht op onze website. Heeft u een directe, 
al concrete zorgvraag dan kunt u contact opnemen 
met de Interne Begeleider van de school of met de 
behandelaars van uw locatie. Bij de praktijk of op de 
website vindt u hun contactgegevens.

www.Expertisecentrum-Uniek.nl

Achterkant Voorkant



HET LEESPALEIS

Het Leespaleis is er voor kinderen met een verminderde 
leesvaardigheid, die moeite hebben met letter-, woord-
en zincombinaties.  Het Leespaleis helpt kinderen, maar 
ook professionals in het onderwijs, bij het aanpakken 
van lees- en spellingsproblemen en dyslexie.

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. In 
Nederland wordt het aangeduid als een hardnekkig 
probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het 
lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met lees- 
en/of spellingproblemen hebben veel extra oefening 
nodig om lezen aan te leren. Daarom is het belangrijk 
dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt 
ontdekt. Meestal kan dit vanaf groep 4.

Het Leespaleis streeft ernaar ieder kind een minimaal 
niveau van ‘functionele geletterdheid’ bij te brengen. Dit 
betekent dat we die kennis en vaardigheden aanleren 
die nodig zijn om op voldoende niveau technisch te 
kunnen lezen en spellen.

Lid van het NRD

Indien er vermoeden is van Ernstige Eenvoudige 
Dyslexie (E.E.D.) bij uw kind, kunt u bij ons terecht voor 
de diagnose alsmede specialistische behandeling met  
100% vergoeding via (ambulante jeugd ggz).

2.  Hoge zorgkwaliteit door multidisciplinaire teams
     Kenmerk van onze organisatie is dat we in multidisciplinaire 

teams werken met alleen kwaliteitsgeregistreerde behandelaars. 
Een zorgvraag van een kind is tenslotte bijna nooit eenzijdig/
eendimensionaal. Onze teams bestaan dan ook uit 
logopedisten, orthopedagogen, sovatrainers, gezinstherapeuten, 
diëtisten, remedial teachers (kinder) fysiotherapeuten, dyslexie 
specialisten etc. 

Iedere 5 weken vindt multidisciplinair overleg plaats waarin 
verschillende cases besproken worden. Resultaat van deze 
speciale manier van werken is kwaliteitsverbetering van de 
behandelplannen. Dit komt direct ten goede aan de kinderen die 
via Uniek geholpen worden. 

3.  Snel, vertrouwd door aanwezigheid op school zelf en 
betrokkenheid van ouders.
Omdat de praktijk op school zelf is, is de afwezigheid van kinderen 
tijdens de les minimaal. Daarnaast is het een voor kinderen 
vertrouwde omgeving wat de behandeling ten goede komt. 

Ouders betrekken we actief bij de behandeling door regelmatige 
fysieke en/of virtuele (skype/facetime) aanwezigheid. Op deze 
manier is het makkelijker om ook thuis de juiste instructies en 
aanwijzingen toe te passen van de behandelaars. Ervaring leert 
dat dit het eindresultaat zeer ten goede komt.
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Expertise centrum Uniek is gevestigd op uw basisschool: 

een multidisciplinaire zorgpraktijk die kinderen helpt 

om zich optimaal te ontwikkelen. Denk daarbij aan 

logopedie, (kinder) fysiotherapie, diëtetiek, kinder- en 

jeugdpsychologie etc. 

Het kan gebeuren dat uw kind tijdens haar/zijn schoolperiode extra 
hulp nodig heeft voor een optimale ontwikkeling. Ouders weten 
niet altijd hoe zij dit het beste aan kunnen pakken. Veel gehoorde 
vragen zijn: met welke zorg is mijn kind het meest geholpen? Hoe 
vind ik een goede, betrouwbare zorgverlener? Hoe organiseer ik dit 
(logistiek, tijd, samenwerking met school)?

Uniek: een betere en snellere aanpak 
van de zorgbehoefte van uw kind.

1.  Direct antwoord op eerste vragen
     Als uw kind (mogelijk) zorg nodig heeft, kunnen we u dat 

direct bieden. Dankzij onze aanwezigheid op scholen en 
samenwerking met de interne begeleider kunnen zorgvragen 
snel worden beantwoord. 

DE REKENTUIN
Rekenen is een van de belangrijkste vakken op school. 
Als dit niet makkelijk gaat, kan dit voor kinderen erg 
vervelend zijn. Alledaagse dingen waarbij het rekenen 
nodig is zoals klokkijken, omgaan met wegen en meten 
of afrekenen aan de kassa, kunnen een stuk lastiger zijn.

De Rekentuin is er voor kinderen met een verminderde 
rekenvaardigheid, die moeite hebben met cijfers, getallen 
en bewerkingen, voor kinderen met dyscalculie of 
rekenproblemen.

Dyscalculie betekent letterlijk: niet kunnen berekenen. 
Het is een andere term voor hardnekkige problemen bij 
het aanleren en toepassen van rekenkennis.

Net als bij dyslexie hebben kinderen met dyscalculie veel 
extra oefening en instructie nodig. De rekentuin gebruikt 
dezelfde methoden van de school en streeft naar een 
voldoende reken niveau. Hiervoor kunt u bij ons terecht.

www.Expertisecentrum-Uniek.nl



Een multidisciplinaire 

zorgpraktijk op school

   Logopedie
Kinderfysiotherapie
         Kinderpsychologie

Achterkant Voorkant

IN DE PRAKTIJK
Het Leespaleis en De Rekentuin maakt lees- en  
rekenhulp en begeleiding beschikbaar voor ieder kind. 
We staan voor passend onderwijs: voor elk kind een op 
maat gemaakt aanbod dat aansluit bij zijn of haar 
mogelijkheden en talenten. De hoofdvraag is: wat heeft 
uw kind nodig om de leerdoelen te behalen? 

Na de intake wordt een individueel plan voor uw kind 
opgesteld met duidelijke afspraken en doelen. Er wordt 
rekening gehouden met de wensen van u en uw kind en 
de haalbaarheid daarvan. De ondersteuning is ingedeeld 
in blokken van 12 weken met daarin altijd een 
toetsmoment en evaluatie met u. 

Bij onze begeleiding gebruiken we aantrekkelijk en 
actueel materiaal dat bewezen effectief is. Zoals 
speciaal ontwikkelde lees- en leerboeken, ICT-
materialen en leuke en leerzame gezelschapspellen. 

Heeft u op een ander leergebied behoefte aan hulp voor 
uw kind, zoals werkwoordspelling, studievaardigheid of 
CITO-training? Dan bieden we dit ook voor groepjes op 
locatie.

Heeft u vragen, wilt u de kosten weten of wilt u uw kind 
aanmelden?
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Het Leespaleis en De Rekentuin hebben een samenwerkingsverband met 
Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o.




