
 

Aanmeldbrief De Katrol 2021-2022 

 
 
Rotterdam, ……………………………………       

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

De Katrol biedt gratis en vrijblijvend leerondersteuning aan voor kinderen uit de groepen 3 en 4 van de 

basisschool. Een medewerker van De Katrol (een ankerfiguur) zal u bellen om een afspraak te maken, 

zodat zij u meer informatie kan geven over wat wij doen.   

 

U kunt daarbij vertellen wat u graag zou willen in de leerondersteuning. Het kan gaan om hoe samen 

huiswerk te maken; welke leerzame spelletjes jullie kunnen doen; een bibliotheek bezoeken, maar we 

kijken bijvoorbeeld ook naar wat uw kind thuis nodig heeft om te kunnen leren en we werken aan het 

vergroten leermotivatie en het zelfvertrouwen. 

 

Wanneer u besluit mee te doen, zal de ankerfiguur een student aan u koppelen en deze student komt 

twee keer per week een uur bij u thuis om samen met u en uw kind(eren) te leren. De ankerfiguur zal 

ook contact met u houden en is er voor u wanneer u bijvoorbeeld vragen heeft of sociale ondersteuning 

wenst.  

Na de leerondersteuning kunnen jullie thuis beter en leuker oefenen met het leren en weet u waar u 

terecht kan bij vragen. 

 

Heeft u interesse? Wilt u dan het strookje onderaan deze brief inleveren 

bij…………………………………………….  

In overleg zal er gekeken worden of en wanneer er gestart kan worden. Natuurlijk mag u ook zelf 

bellen om een afspraak te maken of uw vragen te stellen. Tijdens de Coronaperiode houden wij ons aan 

de RIVM-richtlijnen en is er mogelijk sprake van digitale leerondersteuning. 

Met vriendelijke groet, 

 

Het team van De Katrol Rotterdam 

Contact Charlois: 

Nicole Rapmund  m. 06-17131433  e. nicole@dekatrol.nl  

 
Prijzen: De L-factor van de Onderwijsraad;  
De Aardig Onderweg Award van De RET voor de Speel-o-theek Leuk Leren 010. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Mevr./Dhr. ……………………………………………………... wil  gebeld worden voor een afspraak. 

 

Telefoonnummer:……………………………………….…................................ 

 

Adres: …………………………………………………………………………………………… 

 

Postcode: …………………………………………………………………………………….. 

 

Naam kind:…………………………………………………………………………………….  Groep 3/4*  

 

Handtekening:…………………………………………………………………………………… 

            * doorhalen wat niet van toepassing is 
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