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Eureka Onderwijs
• Dagschool voor begaafde leerlingen met leerstoornissen

• Basisonderwijs 2de tot 6de leerjaar
• Secundair onderwijs eerste graad
• Erkende getuigschriften
• Niet gesubsidieerd

• Advies en diagnostiek leerstoornissen en hoogbegaafdheid
• Intensieve vakantiecursussen
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Eureka die‐’s‐lekti‐kus 
www. LetOp.be + e‐nieuwsbrief
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Leerlingen met een
beperking in de 
schriftelijke
communicatie zoals
dyslexie, dyspraxie, 
ADIBib-attest, …



Multisensorieel in UDL‐visie

AANBOD
Multisensorieel

Alle hulpmiddelen
Herhaling 

VERWERKING
Multisensorieel autonomie

Schema’s
Onthoudtips
coachend

EVALUEREN
Aangepast

Met doel voor ogen
Als proces



Autonomie – selfhelp
Gebruik wat universeel en toegankelijk is
• J’ai faim. J’ai froid.



Compenserende ICT met ADIBib‐attest
Sprint of Kurzweil Skippy of WODY



Quizlet
• Zelf woordenlijsten aanbieden.
• Leren gebruiken tijdens de les.
• Zelf leren maken.
• Verplicht oefenen – hiervoor bekrachtigen.



Contextueel oefenen van alle vaardigheden
lezen, begrijpen, zeggen, schrijven
Toko est un jeune Africain de 12 
ans. Il habite au milieu d’un petit 
village africain. 
Le samedi et le dimanche, les 
élèves ne doivent venir à l’école. 
Le matin il part déjà très tôt parce
qu’il doit aller à l’école à pied. ….



Zinsbouw met blokken en picto’s

sujet verbe verbe COD COI où comment pourquoi quand

ond WW PV wat?
LV

aan wie?
MV

waar? hoe? waarom? wanneer
?

WW
INF – VD

Toko doit aller à l’école à pied

Toko  moet naar 
school

te voet gaan



Herhaling in eigen handen
• Le matin il part déjà très tôt parce qu’il …

Partir Je pars tu part il part
Le matin – le soir – à midi 



Herhaling in eigen handen
• Le soir il se couche très tard parce qu’il …

Se coucher Je me couche – tu te couches – il se couche …
Le matin – le soir – à midi 



Compenserende fiches
nuttig – overzichtelijk ‐ essentie



Sterk gestructureerde regels
voldoende aanbod in gekende taal

 Regels à of en 

Hoe ga je naar school ? 0 à pied 0 en auto 0 en bus 0 à vélo 
    0 en métro 0 en train 0 à moto 0 en tram 
Onthoud 
 

à = twee wielen of je zit erop en = je zit erin 
à vélo, à pied, à moto, à cheval en auto, en voiture, en bus, en train, en 

métro, en tram 

   

 



Zowel concrete als abstracte modellen
bruikbare syntheses naar opbouw toe





Spelling MET BLOKKEN

A R M O I R E
W A



Spelling met fiches

KLANKTEKENKOPPELING – KLINKERS
oo au ee       é oe      ou ij       ai
oo      eau ee     ée wa      oi ij       è
oo        o ee     ez wi       ui ij       ê

ee er



 Maak regels expliciet, kies voor logische regels

 Zorg dat regels samenstaan en leerlingen ze dikwijls gebruiken
vb. fichemapje

 Geef voldoende gestructureerde oefeningen (drill) en verbeter

meteen vb. computer, internet, hot potatoes, …

 Maak basisteksten waarin je de regels integreert
Laat die teksten van buiten leren. (uitleg met tekst en kleuren en ww

aanduiden en vr en mv)



Proactieve hulp
Vermijden Doen

Overschrijven van bord Beschikbaarheid van juiste nota’s 
met oplossingen 

Een wanordelijk werk doen  
overschrijven

Stimuleer het gebruik van pc en ICT

Last minute kopies Samenvattende schema’s en 
modellen

Snelle leerlingen als model laten
fungeren

Geef voldoende tijd om ook
mondeing een antwoord te
bedenken.








