
 

Voor vervanging tijdens zwangerschapsverlof van een collega zijn wij 

op zoek naar een remedial teacher voor 2 of 3 dagen per week.  

WERKZAAMHEDEN REMEDIAL TEACHER  

 

o Opstellen en uitvoeren van handelingsplannen. 

o Evalueren en eventueel aanpassen van handelingsplannen 

o Bieden van individuele begeleiding aan kinderen met diverse 

leerproblemen op scholen en in onze praktijk. 

o Informeren en adviseren van ouders. 

o Contact onderhouden en afstemmen van de begeleiding met 

school. 

o Uitvoeren didactisch onderzoek. 

 

FUNCTIE-EISEN REMEDIAL TEACHER  

 

o Je beschikt over kennis en ervaring in het begeleiden van 

kinderen met leerproblemen. 

o Je hebt kennis van de didactische lijn van diverse methodes, 

verschillende leerstrategieën en je bent goed in staat deze kennis 

te gebruiken bij het werken met leerlingen. Verder beschik je over 

voldoende kennis van dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, 

etc. 

o Uiteraard werk je graag met kinderen, ben je communicatief 

sterk en vind je het fijn om gestructureerd te werken. 



 

OVER PRAKTIJK ICU 

ICU staat voor Instituut voor Consultatie bij leerproblemen Utrecht. 

Kinderen, jongeren en volwassenen met leerproblemen staan vanaf 

de oprichting in 1988 centraal in onze praktijk. Diagnostiek van lees-, 

spelling- en rekenproblemen en de begeleiding van kinderen en 

jongeren op deze gebieden behoren tot onze belangrijkste 

werkzaamheden. Wij vinden dat kinderen, jongeren en volwassenen 

met leerproblemen de best mogelijke zorg verdienen en bouwen 

daarom een persoonlijke en zorgzame relatie op met onze cliënten 

en andere betrokkenen. Onze werkwijze kenmerkt zich verder door 

hulp op maat, zorgvuldig en wetenschappelijk verantwoord werken 

en betrokkenheid. 

WAT WIJ BIEDEN 

o Een gezellige werkplek waarbij er veel ruimte is voor eigen 

inbreng. 

o Positieve werksfeer met weinig hiërarchie. 

o Een multidisciplinair team welke bestaat uit psychologen, 

orthopedagogen, remedial teachers en een GZ-psycholoog.  

o Een tijdelijk dienstverband voor september tot kerstvakantie 

2019. 

o Vrij tijdens de schoolvakanties. 

Heb je belangstelling? 

Stuur dan een motivatie-mail en cv naar: petrawolbrink@praktijk-icu.nl 

www.praktijk-icu.nl 
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