
   
 

   
   

    
Bia

nca 
Zaalberg Op welke manier ondersteunt Lyceo uw school? 

“Onze samenwerking is een aantal jaar geleden van start gegaan. We zijn toen 
begonnen met extra begeleiding voor groep 8, speciaal voor leerlingen die moeite 
hebben met taal en rekenen. Lyceo ondersteunt deze groep op het gebied van taal 
en rekenen.”

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?
“De extra begeleiding wordt in nauw overleg met de school ingevuld en 
volledig afgestemd op de behoeften van de leerling. Een heel gerichte 
aanpak dus waarbij het heel belangrijk is dat de school nauw samenwerkt met 
de begeleiders. Er wordt gewerkt met eigen materiaal van Lyceo dat van hoge 
kwaliteit is en goed aansluit op het schoolprogramma. We zien veel leerlingen 
die de stof eerst lastig vinden om aan het einde van het programma echt 
betere resultaten te boeken.”

Wat heeft Lyceo de school gebracht?
“De aanpak van Lyceo is niet alleen gericht op betere 
resultaten. De begeleiders leren de kinderen ook hoe ze een bepaalde taak 
moeten aanpakken. “Er is volop aandacht voor deze kinderen. Er wordt gewerkt 
in kleine groepjes met één student op vijf leerlingen. Aandacht die we ze in een 
drukke klas niet altijd kunnen geven. Met dit programma bereiken we inmiddels 
ook de leerlingen waar meer in zit dan ze laten zien. Ze krijgen er meer zin in, de 
schoolresultaten verbeteren en daarmee groeit het zelfvertrouwen. Dit geeft ons 
als school ook veel rust en onze leraren kunnen zich op andere taken richten.”
 

Hoe zou u Lyceo beschrijven aan een collega van een 
andere school?
“Lyceo is een professionele, positieve en open organisatie. De communicatie 
verloopt erg soepel, ze handelen snel en de onderlinge afstemming gaat heel 
goed. We hebben regelmatig evaluatiegesprekken en zien dat suggesties van 
onze kant snel en goed worden overgenomen. Zo komen we steeds verder.” 

Bianca had het tijdens haar 
studie zo naar haar zin op 
basisschool de Kinderhof in 
Amersfoort, dat ze hier nu al 
8 jaar werkzaam is. Na haar 
ervaring in groep 3 en groep 
5/6 is het voor Bianca duidelijk 
dat haar voorkeur ligt bij groep 
8. Ze vindt het belangrijk om de 
kinderen goed te begeleiden bij 
de overstap naar de middelbare 
school. Ook is Bianca geïnte-
resseerd in de ontwikkeling van 
de school en is daarom naast 
leerkracht ook actief binnen 
verschillende werkgroepen.


