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KNAP! LEREN & MEER
KNAP! is een professionele organisatie met een enthousiast, ambitieus en gedreven team. We zijn
groot fan van pubers en kinderen en genieten van hun eigenwijze kijk op de wereld. Naast
huiswerkbegeleiding, bijlessen en trainingen ondersteunen wij scholen door het bieden van
oplossingen op maat.

KNAP! LEREN & MEER
KNAP! is een professionele organisatie met een enthousiast, ambitieus
en gedreven team. We zijn groot fan van pubers en kinderen en genieten
van hun eigenwijze kijk op de wereld.
Bovenal geloven wij in een toekomst waarbij alle leerlingen door middel
van zelfkennis, zelfsturing en het inzetten van de juiste studieskills
schoolsucces kunnen behalen.
Naast huiswerkbegeleiding, bijlessen en trainingen ondersteunen wij
scholen door het bieden van oplossingen op maat.

INTRODUCTIE
De ondersteuningsprogramma’s
De ondersteuningsprogramma’s in deze brochure hebben een standaard opzet om u een beeld te
geven van de mogelijkheden. Graag gaan we met u in gesprek om de ondersteuningsprogramma’s
aan te passen aan uw specifieke wensen. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden
te bespreken.

Wij ontzorgen u!
Hulp nodig bij de aanvraag van de subsidie? Bewaken van de richtlijnen en doelstellingen? De
administratieve cijfers voor de verantwoording indienen? Wij ondesteunen u bij alle stappen van
het proces!

Wat kunt u van KNAP! verwachten in de begeleiding?
Individuele kijk & Positieve mindset
Een positieve mindset en openstaan voor het leren zijn belangrijk voor goede leerprestaties. Wij
gaan altijd uit van de mogelijkheden en potentie van de leerlingen. We zijn enthousiast, denken
mee, geven opbouwende feedback en beschouwen fouten als leermomenten.
Kwaliteit, Kennis & Kunde
We dragen er zorg voor dat de kwaliteit van de geboden diensten altijd voldoet aan onze hoge
eisen. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om iedere leerling optimaal te ondersteunen.
Openheid & Communicatie
We houden van open en eerlijk! Gaat het goed? Super! Gaat het minder vlot dan verwacht? Dan
hoort u dat ook van ons. Door regelmatige voortgangsgesprekken en open communicatie dragen
we zorg voor een optimale begeleiding van onze leerlingen in samenwerking met jullie.

Locatie & tijden
De trainingen en bijlessen kunnen zowel op de vestigingen van KNAP! als bij u op school plaats
vinden. Voor begeleiding op school is het wel noodzakelijk om minimaal 2 ondersteuningsuren per
dag in te plannen. Daarnaast is het mogelijk om in zowel de zomervakantie, de overige
schoolvakanties en/of in de weekenden de begeleiding in te plannen.

REKEN- & TAALTRAINING
VOOR LEERLINGEN VAN GROEP 4 T/M GROEP 8

De training
Tijdens de training worden verschillende vaardigheden, strategieën en onderwerpen
behandeld op het gebied van rekenen of taal. Voor onze trainingen werken wij met een
uitgebreide online leeromgeving in combinatie met het materiaal van KNAP! en directe
ondersteuning en uitleg door de begeleider.
Liever het materiaal en de lesstof van school gebruiken? Geen probleem! Onze begeleiders
zullen dan met het materiaal van school de training invulling geven.

De online leeromgeving
In deze online leeromgeving voor leerlingen in het basisonderwijs wordt op alle niveaus uitleg
gegeven én geoefend met taal en rekenen. KNAP! maakt voor elke leerling een account aan in
deze omgeving zodat zij gestructureerd en op hun eigen niveau kunnen oefenen. De begeleider
selecteert de opdrachten voor de leerlingen, kijkt naar de behaalde resultaten en stuurt direct
bij door middel van uitleg en het aanbieden van de juiste extra opdrachten en leerstof.

Hoe ziet een groepstraining er uit?
Hersenen activeren: We starten altijd met een gezamenlijk taal- of rekenspelletje om de
hersenen te activeren.
Individueel aan de slag: De leerling gaat individueel aan de slag in de online leeromgeving met
de onderwerpen die hij of zij lastig vindt. De begeleider geeft uitleg over de onderwerpen waar
nodig. De leerling werkt op zijn/haar eigen tempo door de voor hem of haar belangrijke stof
heen.
Werkblad: Heeft het kind in de online omgeving de stof begrepen en goed geoefend? Dan mag
hij of zij dit ook op papier laten zien! Zo controleren we of de leerling de leerstof ook op papier
kan toepassen.
Afsluiting: We sluiten de training af met de rondvraag ‘wat heb je geleerd vandaag?’.

Kortom:
Leerlingen uit verschillende leerjaren en met verschillende niveaus kunnen samen in een
groep.
De training kan wekelijks of twee keer per week gegeven worden.
De duur van de training is in overleg; 1 uur, 1,5 uur of 2 uur per keer.
Mogelijk met het materiaal van de school of met de online leeromgeving van KNAP!

BEGRIJPEND LEZEN TRAINING
VOOR LEERLINGEN VAN GROEP 4 T/M GROEP 8

Oefenen met begrijpend lezen
Tijdens de training worden verschillende vaardigheden, strategieën en onderwerpen
behandeld op het gebied van begrijpend lezen. Daarnaast komt ook woordenschat uitgebreid
aan bod. We oefenen met het maken van korte en lange leesteksten waarbij de leerling de
verschillende strategieën leert toe te passen op verschillende typen tekst. Desgewenst
werken we daarnaast met het stappenplan van de begrijpend lezen methode van de school.

Klassikaal & individueel
We werken tijdens de begrijpend lezen training met diverse teksten en oefeningen. Er kan ook
gewerkt worden uit de schoolmethode. De training is klassikaal van opzet met ruimte voor
individuele verwerking.

Hoe ziet een groepstraining er uit?
Hersenen activeren: We beginnen de training met een taalspelletje gericht op begrijpend
lezen.
Aan de slag: We behandelen een tekst klassikaal, gericht op de verschillende stappen die de
leerling moet nemen om een tekst goed te verwerken.
Individueel werken: De leerling gaat vervolgens zelfstandig met een tekst aan de slag, maakt
de bijbehorende opdrachten en krijgt extra uitleg waar nodig.
Afsluiting: Aan het einde van de training wordt er nogmaals stilgestaan bij wat er geleerd is
die dag.

Kortom:
De groepen worden samengesteld op leerjaar met maximaal twee opeenvolgende leerjaren
in een groep (bijvoorbeeld groep 4&5 of groep 7&8).
De training kan wekelijks of twee keer per week gegeven worden.
De duur van de training is in overleg; 1 uur, 1,5 uur of 2 uur per keer.
Er kan gewerkt worden met het materiaal van school of van KNAP!.

TECHNISCH LEZEN OEFENEN
VOOR LEERLINGEN VAN GROEP 4 T/M GROEP 8

Oefenen met technisch lezen
Voor het goed ontwikkelen van het technisch lezen is het belangrijk om veel 'leeskilometers' te
maken. Tijdens de training wordt op verschillende manier geoefend met het technisch lezen.
Er wordt onder andere geoefend met herkennen van lettercombinaties en letterpatronen en
worden er voorleesoefeningen gedaan. En kan er desgewenst klassikaal een boek worden
gelezen.

Klassikaal & individueel
We oefenen bij het technisch lezen met verschillende soorten teksten. Er kan ook gewerkt
worden uit de schoolmethode. De training is klassikaal van opzet met daarnaast ruimte voor
individuele oefening en verwerking.

Hoe ziet een groepstraining er uit?
Hersenen activeren: We beginnen de training met een taalspelletje gericht op lezen.
Aan de slag: Er wordt samen geoefend met klanken en lettercombinaties. Daarnaast lezen we
samen een tekst of meerdere teksten. Er kan gekozen worden om teksten die in de klas zijn
behandeld te herhalen.
Afsluiting: Aan het einde van de training wordt er nogmaals stilgestaan bij wat er geleerd is
die dag.

Kortom:
De groepen worden samengesteld op basis van het leerjaar van de leerling.
De training kan wekelijks of twee keer per week gegeven worden.
De duur van de training is in overleg; 1 uur, 1,5 uur of 2 uur per keer.

BRUGKLASTRAINING
VOOR LEERLINGEN VAN GROEP 8

De training
De overgang naar de middelbare school is een spannende tijd voor leerlingen. De verschillen
tussen groep 8 en de eerste klas zijn groot. Na deze training heeft de leerling alle handvatten in
huis om het brugklasjaar succesvol te starten.

Hoe ziet de training eruit?
Deze interactieve training zorgt ervoor dat de overstap van basisonderwijs naar middelbaar
onderwijs soepel verloopt. We maken in deze training gebruik van uitleg via Powerpoint,
video’s, interactieve opdrachten en de e-learning omgeving P!ENTER.
In de training gaan we aan de slag met:
Hoe ga je om met de grote verschillen tussen groep 8 en de eerste klas?
Wat heb je nodig voor de middelbare school?
Studievaardigheden zoals samenvatten en mindmappen.
Hoe leer je per vak? Bijvoorbeeld: hoe leer je voor talen en hoe kan je slim woordjes leren?
Wat is de ideale leer- en werkomgeving en wat bevordert motivatie & concentratie?

P!ENTER:
Pienter is een e-learning omgeving ontwikkeld door KNAP! Leren & Meer voor leerlingen die op
de middelbare school zitten of naar de middelbare school gaan. In deze e-learning leert de
leerling via diverse modules de verschillende studievaardigheden en leertechnieken om met
succes de middelbare school te doorlopen.

Kortom:
De leerling gaat voorbereid aan de slag op de middelbare school.
De duur van de training is in overleg één keer 6 uur of twee dagdelen van 3 uur.
De training kan ook ingepland worden in het weekend of in de zomervakantie.

ZOMERSCHOOL
VOOR LEERLINGEN VAN GROEP 4 T/M GROEP 8

Wat is het doel van de zomerschool?
De zomerschool heeft als doel om de opgelopen achterstanden in te halen. De leerling gaat
aan de slag met de lesstof van het afgelopen schooljaar. De leerling herhaalt de stof door
middel van extra uitleg en het maken van oefeningen totdat deze beheerst wordt. De
voortgang van de leerling wordt bijgehouden in ons online leerlingvolgsysteem en kan worden
ingezien door zowel de leerkrachten als de ouders.
Bij de zomerschool kan er gebruik worden gemaakt van de online leeromgeving van KNAP!.
Het is ook mogelijk om te werken met het materiaal van school of een combinatie van beide.

Hoe ziet de zomerschool er uit?
Voor de eerste dag: Voorafgaand aan de zomerschool wordt in samenwerking met school en
ouders een individueel leerplan opgesteld. In dit leerplan worden de doelen beschreven en
geven we aan op welke wijze de doelen behaald worden. Samen kijken we bij welke vakken de
leerling een achterstand heeft en hoe deze ingehaald kan worden. Daarnaast wordt er
besproken welke lesstof herhaald moet worden.
Dagplanning: We beginnen de dag met het doornemen van de planning. De begeleider
bespreekt samen met de leerling waar hij/zij aan gaat werken.
Controleren & extra uitleg: Na elk onderdeel controleert de begeleider of de leerling de taak
juist heeft gemaakt en geeft extra uitleg waar nodig.
Afsluiting: Aan het einde van de dag ontvangen ouders en school een verslagje. Hierin staat
beschreven welke taken zijn afgerond, wat de status is van de voortgang en is de belangrijkste
feedback terug te lezen.

Eindevaluatie
Aan het einde van de zomerschool is er een evaluatieverslag; hierin worden behaalde doelen
beschreven en hier staan ook de eventuele aandachtspunten voor het komende schooljaar in.

ZOMERSCHOOL
VOOR LEERLINGEN VAN GROEP 4 T/M GROEP 8

Kortom:
De zomerschool vindt plaats in de weken van de zomervakantie.
In overleg kan de zomerschool op school of op de vestiging van KNAP! plaatsvinden.
De dagen van de zomerschool duren 3 uur, in overleg kan dit worden aangepast.

Herfst- winter en lenteschool
Deze ondersteuning is naast de zomervakantieperiode ook beschikbaar in de overige
schoolvakanties. In de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie kunnen de leerlingen zowel in
het weekend als op doordeweekse dagen terecht voor extra begeleiding.

MILS LEERVOORKEURENTEST
VOOR LEERLINGEN VANAF 9 JAAR

De MILS
De MILS is een leervoorkeurentest die is ontwikkeld door Bureau van Bodegom. Uit deze test
volgt een duidelijk leerstijlenprofiel waarmee de leerling inzicht krijgt in de eigen
leervoorkeuren en efficiënter en slimmer kan leren.
We kijken welke leerstrategie goed bij de leerling past, maar ook welke leerstrategie nog
verder ontwikkeld kan worden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand hoog scoort op
tekstverwerken en snel leert uit een boek, maar een lage auditieve score heeft en dus weinig
oppikt uit gesproken informatie.
De leerling krijgt aan de hand van de scores van de MILS studietips passende bij zijn/ haar
leervoorkeur. Door het toepassen van deze tips en adviezen leert de leerling veel efficiënter en
effectiever; meer leren in minder tijd!

De zes leervoorkeuren
De MILS bestaat uit 6 leervoorkeuren:

Luisterknap: hoe snel en makkelijk neemt de leerling informatie van gesproken
tekst op?
Woordknap: vindt de leerling het fijn om informatie op te nemen door te lezen of te
schrijven?
Stappen denken: hoeveel structuur vindt een leerling prettig tijdens het leren.
Wordt er in kleine stapjes gewerkt of wordt er vanuit het grotere geheel geleerd?
Beweging nodig: heeft de leerling veel of weinig beweging nodig bij het opnemen
van kennis en hoe lang kan een leerling geconcentreerd werken?
Beeldknap: zijn beelden ondersteunend bij het opnemen van informatie of ervaart
de leerling plaatjes juist als storend?
Samen leren: vindt de leerling het prettig om samen met een ander te leren of gaat
hij/zij juist liever individueel aan de slag?

MILS LEERVOORKEURENTEST
VOOR LEERLINGEN VANAF 9 JAAR

Voorbeeld van een MILS profiel

Hoe werkt het?
We nemen de MILS af in een kleine groep. Daarna bespreken we de scores op de verschillende
onderdelen en geven we studietips die passen bij het leervoorkeurenprofiel van de leerlingen.
De leerling, ouders en school ontvangen binnen een week een uitgebreid verslag met alle tips
en adviezen die passen bij de leervoorkeuren van de leerling.

Kortom:
De totale afname inclusief nabespreking is een uur.
De leerling krijgt het leervoorkeurenprofiel direct mee naar huis.
De ouders en leerkracht ontvangen binnen een week het volledige verslag met alle
studietips passende bij het leervoorkeurenprofiel.

TOT SLOT
We hopen u met bovenstaande mogelijkheden een goed beeld te hebben gegeven van wat wij de
komende periode voor u qua ondersteuning kunnen bieden. We komen graag in contact om te
bespreken wat we voor u kunnen betekenen.
Mocht u vragen hebben of uw wensen met ons willen bespreken; neem gerust contact met ons op!

Vriendelijke groet,

Esmee Vlasveld
Directeur KNAP! Leren & Meer
Esmee.vlasveld@knapleren.nl

Hannah Sevenhuijsen
Teamleider KNAP! Leren & Meer
Hannah.sevenhuijsen@knapleren.nl

www.knapleren.nl
085-1306319

