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Wij zijn Karin & KarinKarin & Karin en hebben beiden onze 
eigen praktijk in de Belcrum in Breda. Samen 
met jou bekijken we hoe we de hulpvraag het 
beste aan kunnen pakken. Naast individuele RT 
hebben we  inmiddels veel ervaring opgedaan in 
het werken met groepen leerlingen, zowel op de 

praktijk als op scholen; van samen leren 
word je samen beter. 

www.nikkivervoort.com

www.rtbreda.nl

www.rtpraktijkbreda.nl

Ik ben Evelien, gespecialiseerd in dyslexie en 
dyscalculie. Naast mijn werk als orthopedagoog 
begeleid ik in mijn eigen praktijk leerlingen met 
leerproblemen bij lezen, spelling en/of rekenen. 
Ieder kind is uniek, daarom ga ik steeds op zoek 
naar de beste leeringang. Spelenderwijs leren en 
het stimuleren van een positieve mindset horen 
daarbij: alles is moeilijk voor het makkelijk wordt. 

Ik ben Nikki en ik werk als remedial teacher en 
studiebegeleider in mijn praktijk aan huis in 

Breda. Mijn kracht ligt vooral bij het opbouwen 
van een goede band met de leerlingen, d.m.v. 
inlevingsvermogen en humor. Door oprechte 

interesse te tonen zorg ik dat het leren beter gaat, 
het thuis gezellig blijft en hun schooltijd een 

stuk zorgelozer wordt! 

Mijn naam is Linda en ik heb een remedial 
teaching praktijk in een omgebouwde camper in 
Terheijden. Hier heb ik de ruimte om ook buiten 

bewegend te leren met de kinderen. Mijn 
streven is om samen te onderzoeken hoe het 

leren (weer) leuk kan worden of leuk kan blijven. 
Om samen op zoek te gaan naar succes-

ervaringen voor dit specifieke kind.

Mijn naam is Petra en ik werk als remedial 
teacher, gedragsspecialist en NT2 leerkracht. 

Ik begeleid leerlingen in mijn eigen praktijk in 
Prinsenbeek en op basisscholen in de omgeving. 
Ik ben een enthousiaste onderwijsprofessional 
met focus op het welbevinden van leerlingen. Dit 

doe ik met oprechte aandacht en een 
luisterend oor. 

Mijn naam is Debby en als orthopedagoog en 
remedial teacher begeleid ik leerlingen in mijn praktijk 
in Prinsenbeek. Tevens geef ik trainingen over leren 
leren en o.a. executieve functies voor leerlingen van 

groep 8 tot aan de universiteit. Met 
doorzettingsvermogen, enthousiasme en door positief 

te stimuleren, zet ik leerlingen in hun kracht. 

Mijn naam is Natalie en ik werk al ruim tien jaar 
als remedial teacher in Breda. Met creativiteit, 
vertrouwen, humor en bewegen lukt het me de 
leerlingen om de leerstof te helpen begrijpen 
en te onthouden. Door mijn eigen interesse en 
nieuwsgierigheid, blijf ik nieuwe ontwikkelingen 

volgen en materialen ontdekken. 

RT netwerk Breda
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