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de training blijft hetzelfde, maar de ouders
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mogelijkheden.
Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons
op: info@centraalnederland.nl

Voorbeeld kosten groepstraining

Leerlingmap met oefenbladen en bijlagen

Totaal incl btw

€ 437,50

€

met hardnekkige spellingproblemen

informatiefolder voor
ouders
De school kan SpellingSpeurders ook inzetten.

Groepsbehandeling (4 kinderen) spellingtraject p.p.:
• intake per kind
• opstellen behandelplan
• behandeling 10 sessies van 45 minuten
• eindtoets
• verslag – evaluatie en eindgesprek (individueel)

training voor kinderen

49,50

€ 487,00

................................................................................................................................

groepstraining met
spellingspeurders

neem contact op met
centraal nederland

Mochten de kosten van een individueel

Er is een maximum van 4 kinderen voor deze

traject een hindernis vormen, dan kunt u een

groepstraining. Wellicht kunt u in overleg met

groepstraining overwegen. In dat geval zal

school een groepje vormen. De uitvoering van

een groepje van kinderen met een vergelijk-

de training blijft hetzelfde, maar de ouders

baar spellingniveau gevormd moeten worden.

delen de kosten hiervan.

Vraagt u bij de school van uw kind naar de
mogelijkheden.
Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons
op: info@centraalnederland.nl

Voorbeeld kosten groepstraining

Leerlingmap met oefenbladen en bijlagen

Totaal incl btw

€ 437,50

€

met hardnekkige spellingproblemen

informatiefolder voor
ouders
De school kan SpellingSpeurders ook inzetten.

Groepsbehandeling (4 kinderen) spellingtraject p.p.:
• intake per kind
• opstellen behandelplan
• behandeling 10 sessies van 45 minuten
• eindtoets
• verslag – evaluatie en eindgesprek (individueel)

training voor kinderen

49,50

€ 487,00

................................................................................................................................

