Dyslexie?
Daar komen we samen uit!

KENNIS- EN BEHANDELCENTRUM Dyslexie

KBC-Dyslexie helpt!
Ieder kind is anders! De één doorloopt fluitend de basisschool,
bij de ander wil het maar niet lukken. Ondanks alle hulp op
school en thuis blijven de scores voor lezen en spelling laag. Het
voelt als een verloren strijd, voor ouders èn kind. Herkenbaar?
KBC-Dyslexie helpt u graag.
Maatwerk

Bij ons kunnen dyslectische kinderen samen met hun ouders
terecht voor diagnostiek en behandeling van dyslexie. Ook bent
u bij ons op het juiste adres voor begeleiding, advisering en
coaching op maat. Op één van onze – in totaal zeven – locaties
in de regio Zwolle werken we samen met een team van ervaren
specialisten aan de beste oplossing voor uw kind.

Diagnose

Renske van der Stege en Esther Molema runnen samen
het Kennis- en Behandelcentrum Dyslexie & Partners in
Zwolle. Hier kunt u terecht voor de diagnostiek van ernstige,
enkelvoudige dyslexie binnen de vergoedingsregeling. Kinderen
die qua ernst niet voldoen aan de criteria voor de vergoede
dyslexiezorg kunnen ook bij ons terecht voor diagnostiek,
waarbij handelingsgericht werken het uitgangspunt is.

Dyslexie? Daar kun je ver mee
komen!
In een traject van ruim een jaar helpen wij kinderen met
ernstige, enkelvoudige dyslexie toch heel ver te komen.
Ook kinderen die buiten de vergoedingsregeling vallen, helpen
wij in een wat korter traject graag bij hun lees- en spellingsproblemen. U kiest hierbij welke modules u wenst voor uw kind
(psycho-educatie, spelling, lezen, leren leren en/of ICT). Ook een
gecombineerde behandeling van logopedie en dyslexie behoort
tot de mogelijkheden.

Op Slot
Heel de wereld zit vol letters
maar het slot ervan zit dicht
‘k zou het open willen breken
Of open willen zagen
maar het slot is veel te sterk
Ik zou het iemand willen vragen
maar dan verraad ik mijn geheim
Hoe kan ik het slot open krijgen
en net als ieder ander zijn?
Geschreven door: Joanne Hoekstra (13)

Kijk wat ik kan!
Wij gaan uit van de sterke punten van uw kind. Wat hij of zij
wèl kan is altijd ons uitgangspunt.
Vanuit diagnostisch onderzoek en onze specialistische kennis
en ervaring stellen we vervolgens de behandeling samen die
het beste bij uw kind past. Daarbij staat niet alleen de inhoud,
maar ook het plezier centraal. Leesplezier en motivatie zijn de
sleutels tot succes.

Samen sterk
Het succes behalen we samen. We moedigen u aan om als
een co-therapeut met uw kind te oefenen. Hoe uw kind op een
prettige manier ondersteund kan worden, leert u bij ons.
Via korte lijnen en afstemming met de (basis)school streven we
samen naar dezelfde doelen. Door alle neuzen dezelfde kant op
te laten wijzen, staan we samen sterk!
Wilt u als school dyslexiezorg bieden en heeft u ruimte voor een
behandellocatie? Neem dan contact met ons op om samen de
mogelijkheden te verkennen.
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