
Uitgave 06  -  Pagina 1�www.zIchtoP.Nl

Waterskiën, Wakeboarden,
Wakeskaten, Monoskiën,

Wakesurfen
€ 35,= *

Funbanden of 8 persoons Banaan
€ 10,= *

* 1 run 20 minuten prijs per persoon per run

Bij slecht weer kan 
Holland Indoor Sport

een leuk sportief indoor 
alternatief verzorgen.

Zie hollandindoorsport.nl

Waterski.nl
Brielse veerweg
3231 NA Brielle

Tel: 06-51491402
Email: info@waterski.nl
Site: www.waterski.nl

t.nl

Nu plek voor behandeling van ernstige 
enkelvoudige dyslexie!
Houdt uw kind - ondanks intensieve hulp op school - ernstige leesproblemen? 
Dan komt hij/zij wellicht in aanmerking voor de behandeling van de CED-Groep. 

De leeskliniek in het kort:
- korte wachtlijsten voor diagnostiek en behandeling (drie weken) 
- wekelijkse behandeling in Rotterdam*
- een actuele, wetenschappelijk behandelmethode 
- vergoeding via de zorgverzekering 

Dus: nu aanmelden, behandeling start na de zomervakantie!*

Meer informatie?  ccleeskliniek@cedgroep.nl, 
of bel 010- 407 15 06

*mits uit de diagnostiek blijkt dat behandeling geïndiceerd is.

Post-hbo opleiding tot ambulant leesbegeleider
Voor onderwijsprofessionals (met tenminste 3 jaar ervaring in het geven van leeson-
derwijs) die zich willen specialiseren tot gespecialiseerd ambulant leesbegeleider 
start in augustus een speciale, intensieve post-hbo-opleiding. Met deze begeleiding 
kunt u in uw samenwerkingsverband of u school(bestuur) het voortraject zoals 
beschreven in het Masterplan Dyslexie perfect vorm en inhoud geven.

Duur: 1 jaar; Intensiteit: 2 dagen per week 
Inhoud: alle theoretische kennis én alle praktische vaardigheden die nodig zijn om 
kinderen met ernstige leesproblemen intensief te begeleiden. 
Vorm: 8 groepsbijeenkomsten en individuele trajecten waarin u samen met uw 
opleider leerlingen begeleidt.
Kosten: € 3.000

Wat u verder nog moet weten...
Om deze intensieve opleiding te kunnen voltooien, worden er 
hoge eisen aan de kandidaten gesteld. Voordat u kunt worden 
ingeschreven is er een verdiepte intake. 
Meer informatie? Stuur een e-mail aan: 
machteld.bakker@cedgroep.nl

Gratis website en app voor jongeren met autisme  
www.sociaalopstap.nl
Voor jongeren met autisme zijn sociale situaties lastig. De website en app ‘Sociaalop-
Stap’ zijn een krachtig hulpmiddel met sociale verhalen en stappenplannen van heel 
veel sociale situaties. Iedereen kan ieder stappenplan zelf aanpassen aan zijn of haar 
eigen situatie voor ieder moment: een compliment geven, omgaan met ruzie of bin-
nenkomen op een feestje met veel onbekenden.

Een bijzonder maatschappelijk project
De CED-Groep, het Landelijk Netwerk Autisme en het Mooiste Contact Fonds (een ini-
tiatief van KPN) willen met dit project de zelfredzaamheid en integratie van jongeren 
met autisme bevorderen. Ruim 150 schoolgaande leerlingen met autisme zijn recht-
streeks betrokken bij de inhoud en ontwikkeling van de website en applicatie. 

Wijzer Onderwijs: omgaan met autisme, 
adhd en angst op school
Leerlingen met een autisme spectrum stoornis, aandachtstekort- en gedragsstoor-
nissen of angsten: wie in het onderwijs werkt, krijgt er steeds vaker mee te maken. 
In de praktijk is het lastig om in uw onderwijs tegemoet te komen aan hun behoeften. 
Met de Wijzer Onderwijs-mappen krijgt u praktische aanwijzingen en tips, om in te 
spelen op de kwaliteiten en behoeften van deze leerlingen. Zo profiteren zij beter van 
het onderwijs dat u geeft. 

Ondersteuning en praktische tips 
Er zijn Wijzer Onderwijs-mappen over autisme, ADHD en ODD/CD en angst, voor basis- 
én voortgezet (spceciaal) onderwijs. Ook kan de CED-Groep begeleiding en scholing 
verzorgen op deze thema’s. Kijk op: www.cedgroep.nl/wijzeronderwijs

Wijzer Onderwijs

Leer waterskiën of wakeboarden
met Waterski.nl
BRIELLE – Waterski.nl is 
de grootste waterskischool 
die rond 2000 in Brielle aan 
het Brielse meer gestart 
is. De nieuwe eigenaar is 
sinds 2009 vernieuwend 
bezig, zonder het beproef-
de 3-stappensysteem los 
te laten. De 3 stappen zijn: 
1: aan de boom, een stang 
naast de boot, 2: aan de 
korte lijn, naast de boot, 
en 3: aan de lange lijn ach-
ter de boot.

Waterski.nl gaat ervan uit 
dat iedereen die dat wil, 

kan leren waterskiën en/of wa-
keboarden. Ook de meer gevor-
derde waterskiër of wakeboarder 
kan bij ons terecht om bijvoor-
beeld te springen of proberen 
te monoskiën of wakeskaten als 
nieuwe uitdaging. Ook mensen 

die een beperking hebben, kun-
nen altijd contact  opnemen. we 
zullen samen zoeken naar de 
mogelijkheden.
Na de overname heeft de waters-
kiboot een complete make-over 
gehad, en ook is er een ruimere 
kleed- en materiaalruimte geko-
men. Dit jaar is er een tweede 
boot bijgekomen en is een groot 
deel van de pakken, boards en 
vesten vernieuwd.
De boten van waterski.nl kun-
nen per uur of dagdeel worden 
gehuurd, maar je kunt ook per 
‘run’ boeken. Dan zoeken wij 
meerdere personen bij elkaar. 
Alle lessen zijn inclusief ski’s 
of board, wetsuit, zwemvest en 
instructeur.
Waterski.nl werkt uitsluitend op 
afspraak, en in de vakantieperi-
ode varen wij ook op vaste tijden 
langs de diverse campings rond 

het Brielse Meer met de nieuwe 
8-persoons banaan. Hierbij word 
je door de speedboot voortge-
trokken en moet je proberen om 
op deze rubber opblaasbanaan te 
blijven zitten.
Waterski.nl is plezier voor jong en 
oud. Je kunt alleen komen maar 
ook met grotere groepen, even-
tueel aangevuld met bijvoorbeeld 
boogschieten, vlotbouwen of 
andere outdoorsporten. Ook kun 
je achteraf een barbecue (laten) 
organiseren en op camping de 
Krabbeplaat overnachten.

Kinder-, vrijgezellen- of ande-
re feestjes, bedrijfs- en team-
uitjes: dit alles kunnen de hiertoe 
bevoegde en ervaren sportleraren 
van Holland Indoor Sport, die de 
lessen geven voor waterski.nl, 
voor u verzorgen, zowel op het 
water als binnen. Kijk hiervoor 
ook op de website van hollandin-
doorsport.nl
Zit het weer erg tegen, dan kan 
in de meeste gevallen het feest-
je gewoon doorgaan. We heb-
ben in overleg een leuk alterna-
tief indoor.

stap 1: aan de boomn

stap 2: korte lijn

stap 3: lange lijn


