
Engelse les voor 
dyslectische 

leerlingen in het 
basisonderwijs

Individuele 
bijlessen Engels 
voor leerlingen in 
het voortgezet 

onderwijs

Wie verzorgt de lessen?
Nicole Moran, logopedist, dyslexiespecialist en native 
english speaker, is ervaren in het geven van Engelse les.
De lessen worden ontwikkeld samen met de collega
dyslexiespecialisten van .

Nicole Moran
Telefoon  06 – 51 82 65 38 of
  06 – 55 98 73 73 b.g.g.
E-mail  moran@planet.nl
Website  www.logoenco.nl



Engelse les basisonderwijs

Engelse les voor dyslectische basisschoolleerlingen? 
Ja, want het geeft ze de kans om met een voorsprong 
naar het voortgezet onderwijs te gaan. 

Engels is de belangrijkste vreemde taal in het 
onderwijs, maar ook meteen de moeilijkste. 
De woorden worden vaak anders geschreven dan 
uitgesproken. Vooral de geschreven vorm is een 
knelpunt voor dyslectische leerlingen. Engels in de 
gesproken vorm hoeft geen problemen op te leveren 
en maakt leren lezen en spellen gemakkelijker.

Help daarom uw kind zich voor te bereiden op het 
voortgezet onderwijs en laat hem of haar ervaren dat 
Engels leuk is! 

Wat kunt u van de lessen verwachten?
 9 Een positieve en leerlinggerichte benadering.
 9 Op maat gemaakte lessen, specifiek voor  

dyslectische leerlingen.
 9 Nadruk op de gesproken taal en de spelling van  

de basiswoordenschat.
 9 Groepjes van 2 tot maximaal 4 leerlingen.
 9 15 wekelijkse lessen van 60 minuten.
 9 Oefenmateriaal voor thuis.

Wat zijn de kosten?
Voor 15 lessen van telkens 1 uur: € 280,00 per leerling. 
Dit is inclusief materiaal. Betaling in termijnen is mogelijk.

Locatie?
De lessen vinden plaats bij  aan de 
Spoorstraat 33 in Bunde. Er worden ook lessen in 
Maastricht gegeven.

Individuele bijlessen Engels voortgezet onderwijs

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen soms 
een steuntje in de rug gebruiken. De inhoud van de 
bijlessen wordt in samenspraak met leerling en ouders 
bepaald.  De bijlessen zijn ook geschikt voor leerlingen 
met dyslexie en andere taal- of leerproblemen.

Wat zijn de kosten?
Per les (45 minuten): € 28,00. 
Per les (60 minuten): € 35,00.

Locatie?
De lessen vinden plaats bij  aan de 
Spoorstraat 33 in Bunde. Er worden ook lessen in 
Maastricht gegeven.


