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Informatiebrief leesbehandeling PPO Rotterdam 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Uw kind heeft problemen met lezen. Door de basisschool van uw kind is leeshulp aangevraagd bij PPO 

Rotterdam. Een gespecialiseerd leesbehandelaar van PPO Rotterdam kan uw kind helpen. Het doel van de 

leesbehandeling is o.a. dat uw kind weer vooruitgaat met lezen.  

 

Waar is de leesbehandeling? 
De leesbehandelaars van PPO Rotterdam werken op verschillende scholen in heel Rotterdam. We proberen 

zoveel mogelijk uw kind in de buurt van zijn of haar eigen school te behandelen. Ook proberen wij rekening te 

houden met de dagen van uw voorkeur. De keuzes hierin zijn echter beperkt. Soms is er sprake van een 

wachtlijst. 

De leesbehandeling vindt onder schooltijd plaats. Indien uw kind niet zelf kan reizen, wordt van u gevraagd  

uw kind te halen en te brengen. Natuurlijk kunt u ook iemand anders vragen om uw kind te halen en te 

brengen. De behandeling vindt meestal zonder ouders plaats. In de school is gelegenheid om op uw kind te 

wachten. 

 

De eerste afspraak 
De leesbehandelaar neemt contact met u op en maakt een afspraak voor een gesprek. U komt samen met  

uw kind naar dit gesprek. U krijgt dan uitleg over de behandeling. 

 

Hoe lang duurt de leesbehandeling? 
Een leesbehandeling duurt drie kwartier. De eerste periode van behandelen duurt 8 weken. Uw kind krijgt in 

deze periode 2 behandelingen per week. Indien na 16 behandelingen een 2e behandelperiode noodzakelijk  

is, krijgt uw kind 12 weken lang nog 1 behandeling per week. 

 

Hoe hoor ik wat mijn kind heeft geleerd? 
Na 16 behandelingen maakt de leesbehandelaar een afspraak met uw kind en u. De resultaten van de 

behandeling worden dan besproken. Uw kind ontvangt een leesrapport en u ontvangt een verslag met een 

overzicht van de resultaten. Na een 2e behandelperiode maakt de leesbehandelaar opnieuw een afspraak met 

uw kind en u om de resultaten te bespreken. De leesbehandelaar toetst uw kind; de school doet dit niet. De 

school hoort van de leesbehandelaar hoe uw kind de toetsen heeft gemaakt en kan deze gegevens gebruiken. 

 

Contact met school 
Tijdens de leesbehandeling heeft de leesbehandelaar contact met de leerkracht van uw kind en met de  

intern begeleider van de school. De behandelaar geeft adviezen en materialen voor de begeleiding op school. 

De verslagen worden ook aan de school gegeven en toegelicht. 

 

Een leesbehandeling is een kostbaar arrangement. De behandeling kan alleen slagen als er voldoende 

regelmatig behandeld kan worden. U mag de behandeling alleen in het uiterste geval afzeggen. Wij beseffen 

dat deze behandeling veel vraagt, van zowel u als uw kind, maar we hopen dat u begrip heeft voor het feit  

dat we uw hulp hierbij nodig hebben. 

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met de intern begeleider van de school van uw kind. 
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