Wij zijn Berkel-B
Berkel-B bestaat bijna 30 jaar en heeft zich ontwikkeld tot specialist op het gebied van dyslexie en
aangrenzende problematiek. Wij verzorgen wekelijks dyslexiebehandelingen op scholen in Gelderland en
Overijssel en delen van Brabant. Onze orthopedagogen(-Generalist) en (GZ-)psychologen verzorgen ook
behandelingen op het gebied van Beter Leren en Gevoel & Gedrag.

Ons motto: Droom groot, je kunt alles
bereiken!
Beter lezen en schrijven met dyslexie? Dat kan!
Iedereen is uniek en elke vorm van dyslexie is dat
ook. Wij willen graag dat iedereen, jong en ouder, het
plezier ervaart van lezen en schrijven. Daar zetten wij
ons iedere dag voor in.

Geen wachtlijsten!
Het kind is bij ons het middelpunt. Dit betekent vooral
dat ieder behandelplan altijd op maat en individueel
gericht is. Onze servicegraad is hoog, daarom hebben
wij er bewust voor gekozen geen wachtlijsten te
hanteren. Daarnaast komen wij altijd op school om
uw kind te behandelen, mits de school dit toelaat. Dit
doen we ook als uw kind als enige op uw school wordt
behandeld.

De dyslexiezorg van Berkel-B
Voordat uw kind in aanmerking komt voor (vergoede)
dyslexiezorg, wordt er een uitgebreid traject met
intensieve begeleiding doorlopen. In het pad naar beter
lezen bewandelt u samen met uw kind 7 belangrijke
stappen. Voor uitgebreide informatie inzake de routing
dyslexie (van voortraject tot einde behandeling)
verwijzen we u graag naar www.berkel-b.nl/routing.

Het pad naar beter lezen
1.

Signalering leerproblemen
op school

2.

Extra hulp door school
(zorgniveau 2+3)

3.

Aanmelding bij Berkel-B
door school en ouders

4.

Pre-intake: beoordeling
dossier door Berkel-B

5.

Aanvraag zorgtoewijzing bij
gemeente door Berkel-B

6.

Diagnostiek bij Berkel-B
(intake + onderzoek + advisering)

7.

Behandeling op school
(inclusief voortgangsonderzoeken)

Asgaard Saga – Dé digitale revolutie in dyslexiebehandeling
Tijdens onze dyslexiebehandeling maken we gebruik van Asgaard Saga, ontwikkeld door Berkel-B in
samenwerking met prof. dr. Harold Bekkering.

Beter leren lezen en spellen
Asgaard Saga is hét digitale behandelprogramma
waarbij kinderen door middel van gamification worden
gestimuleerd en gemotiveerd om te leren, terwijl ze
daarbij ook veel plezier ervaren. Het oefenniveau wordt
continue aangepast aan de vorderingen die uw kind
maakt. De behandelprincipes die in het programma
aan bod komen zijn gebaseerd op recentelijke
wetenschappelijke inzichten en op basis van onze
jarenlange praktijkervaring.
Asgaard Saga helpt kinderen, volledig zelfstandig, aan
meer leesplezier, leesmotivatie en leeskilometers! Het
is een groot voordeel dat Asgaard Saga zowel op school
als ook thuis gespeeld kan worden! Wilt u weten hoe
het werkt? Scan de QR-code en check de video!

Meer uitleg over
onze behandeling?
Scan de QR-code!

Gratis demo nu beschikbaar!
Wilt u zelf alvast een kijkje nemen in de wereld
van Asgaard Saga? Vraag dan een demo aan
via www.berkel-b.nl en u ontvangt direct de
logingegevens per mail.
Heeft u vragen over wat Berkel-B voor uw kind
kan betekenen? We denken graag met u mee!
Kijk op www.berkel-b.nl voor meer informatie,
bel 0573-257696 of stuur een e-mail naar
info@berkel-b.nl. De zorgadministratie neemt
dan contact met u op om een afspraak in te
plannen bij één van onze adviseurs.
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