Dyslexie

Doelen

Het dyslectische brein is op een andere

Waar doe je het voor?

manier georganiseerd dan een brein zonder

• Aanvaardbaar lees- en schrijfniveau

dyslexie.

• Ongehinderd en onbevangen met

Het is uitermate geschikt voor andere
kwaliteiten, zoals inventiviteit, herkennen
van overeenkomsten, grotere context zien

• De opleiding kunnen volgen die hoort
bij je intelligentie

en snel de essentie doorzien.

• De kansen in je werk benutten

Mensen met dyslexie zijn vaak beelddenkers.

• Leesstrategieën op woord- en tekstniveau

Maar de keerzijde is dat een dyslectisch
brein wel moeite heeft met de codering van

Dyslexiebegeleiding
voor kinderen en volwassenen

zelfvertrouwen in het leven staan

woorden in geschreven taal, planning en

ontwikkelen.
• Overzichtelijke teksten kunnen schrijven
met correcte spelling

organisatie en informatie-verwerking. En dit
zijn juist vaardigheden die vaak gevraagd
worden op school en in het werk.
Is dit herkenbaar?

Begeleiding op maat
Hoe kan ik je daarbij helpen.
• Begeleiding op maat
• Gebruik van erkende methode ‘Taal in

Dyslexie gaat nooit over. Je kan er wel mee
leren omgaan, lees- en spellingvaardigheden
aanleren en je bewust worden van je sterke

blokjes’ (voor kinderen)
• NLP voor beter leren, motivatie en
zelfvertrouwen

kanten. We kunnen samen de dyslexie

• Samen op zoek naar leuke leesteksten

professioneel aanpakken.

• Spellingcursus
• Dyslexie onderzoek (ism gz-psycholoog)
• Oudercursus

www.groeienmetdyslexie.nl

Odette Debets

Wil je voor jezelf of voor je kind:

Ik ben van origine psycholoog en onder-

•

Weten of er sprake is van dyslexie?

•

Leren omgaan met dyslexie?

volwassenen.

•

Lees-en spellingsvaardigheden aanleren?

Ik heb 7 jaar gewerkt in de dyslexiezorg en

•

Bewust worden van je sterke kanten?

•

Leuke leesteksten vinden?

wijskundige. Ik ben gespecialiseerd in
dyslexiebegeleiding voor kinderen én

daarbij heb ik uitgebreid ervaring opgedaan
met Taal in Blokjes en de F&L-methode.
Daarna heb ik mijn eigen werkwijze
ontwikkeld. De motivatie van het kind of
volwassene staat altijd centraal.
Hierbij gebruik ik inzichten opgedaan bij
Psychosynthese, NLP en de opleiding Special
Educational Needs (Remedial Teaching).

Odette Debets

(drs, MSEN, bc en master practioner NLP)
Meester de Groetlaan 8

5237 JJ ’s-Hertogenbosch
Tel.: 06 28 53 47 01
odette@groeienmetdyslexie.nl

www.groeienmetdyslexie.nl

Daar kan ik bij helpen!

Ik bied een gratis en vrijblijvend
adviesgesprek aan.
Maak een afspraak en we kijken samen wat
ik voor jou of je kind kan betekenen!

