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Wie is Koter Koots?
Mijn naam is Marleen Blanken en drie dagen per week 
ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Wat ik het mooiste 
vind aan het onderwijs is kinderen te laten ontdekken 
wie ze zijn, wat ze leuk vinden en wat hun talenten zijn. 
Tevens vind ik het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen 
tot zelfstandige en zelfbewuste kinderen, 
die genoeg fundament hebben om te functioneren in deze 
snelle en prestatiegerichte maatschappij.

Helaas zie ik steeds meer kinderen die vast lopen 
in hun ontwikkeling, zowel in gedrag of cognitief.
In het onderwijs wordt er dan voornamelijk gekeken 
naar de symptomen, met eventueel als gevolg dat een kind
een stempel krijgt opgedrukt. Aan de hand van deze symptomen
of stempel moet een kind vaak meer oefenen met datgene wat
hij/zij moeilijk vindt. Met als resultaat een gefrustreerd kind en
teleurgestelde ouders. Door het onderdrukken van de 
symptomen, neem je het probleem niet weg. 

Mijn doel is om op zoek te gaan naar de oorzaak van het 
leer- of gedragsprobleem. De oorzaak kan liggen in niet 
geïntegreerde reflexen. Door deze reflexen te integreren krijgt 
een kind meer rust en de mogelijkheid om weer lekker in zijn 
vel te zitten en zich gelukkig te voelen.

Iedereen verdient het om goed in zijn vel te zitten 
en zich gelukkig te voelen. Koter Koots wil dit bereiken
door op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem.
Dit is het startpunt voor een stevig fundament en om 
gedrag- en leerproblemen onder controle te krijgen.
 
Koter Koots, biedt ondersteuning voor kinderen 
en tieners met leer- en gedragsproblemen.
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Remedial teaching
Koter Koots biedt tevens remedial teaching aan.

- Rekenen door middel van JaMaRa training,
- Ruimtelijk (in)zicht door middel van specifieke ruimtelijke 
  (in)zicht oefening wordt er gewerkt aan de performale 
  intelligentie,
- Spelling door middel van Woordbeeldtraining,
- Lezen door middel van LeesMatrix,
- Schrijven door middel van Schrijfmotorische therapie,
- Leerstijlen ontdekken door middel van de DominantieMatrix.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website.

Gecombineerde sessies
Om het probleem echt bij de oorzaak aan te pakken, vinden er 
vaak gecombineerde sessies plaats. Zo wordt het probleem om
meerdere vlakken aangesproken waardoor er een beter resultaat 
is.

Uiteraard is het ook mogelijk om losse sessies aan te vragen. 
Wilt u liever losse sessies dan is het verstandig dit nadrukkelijk te
vermelden.

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, neem 
eens kijkje op mijn site (www.koterkoots.nl) of neem vrijblijvend 
contact met mij op door te bellen naar 06-13644104 of te mailen 
naar info@koterkoots.nl.

Iedereen is anders
Niemand is als jij
Iedereen is anders
Jij bent jij en ik ben mij

Reflex integratie
Ieder mens wordt geboren met bepaalde automatische 
reflexmatige bewegingen, bijvoorbeeld zuigen, grijpen
en schrikreactie. Deze bewegingen vormen het fundament 
voor de ontwikkeling van onze hersenen. In het begin van 
ons leven dienen deze reflexen voor bescherming en 
overleven, omdat we nog geen bewust gecontroleerde 
bewegingen kunnen maken.
  
In het eerste levensjaar ontwikkelen deze primaire 
reflexen zich naar meer doelgerichte bewegingen.
Het kan gebeuren dat door verschillende omstandigheden 
tijdens de zwangerschap, geboorte en/of na de geboorte 
die reflexen niet goed kunnen ontwikkelen of niet goed 
tot rijping kunnen komen. Een kind ontwikkelt hierdoor 
inefficiënte compensaties. Die kunnen leiden tot vele 
verschillende soorten problemen die te maken hebben 
met motoriek, gedrag, leerproblemen en dergelijke.
 
Het doel van reflex integratie is om primaire reflexen te helpen 
ontwikkelen en te helpen integreren, om een stevig fundament 
te bouwen voor de ontwikkeling van de hogere hersendelen 
in ons brein.

Dit leidt tot gelukkigere, kalmere kinderen, met minder stress, 
met een betere emotionele ontwikkeling, een beter functioneren 
en een beter leervermogen. Reflex integratie is net zo effectief 
bij kinderen als bij volwassenen.

Bron: Dr. Leah Light, Svetlana Masgutova Educational Institute®

koter koots

Visuele screening
Als je ergens naar kijkt moeten beide ogen naar hetzelfde punt 
kijken. Wanneer dit niet goed gebeurt, fixeer je (kijken) disparaat 
(niet goed). De hersenen kunnen de beelden van de beide ogen 
niet tot één enkel beeld samenvoegen waardoor het zien 
onduidelijk wordt. Dit kan wazig zicht of onrustig gedrag 
veroorzaken. Dit wordt ook wel Fixatie Disparatie (FD) genoemd.
 
Het is zeer aannemelijk om te veronderstellen dat iemand met 
FD tijdens een dyslexieonderzoek vaak als dyslectisch zal 
worden beschouwd.

Bron: Centrum voor Nieuwe LeerStrategieëen.

Kindercoaching
Als reflex integratie niet het gewenste resultaat oplevert, 
dan wordt er gebruik gemaakt van oplossingsgerichte 
kindercoachsessies. Tijdens deze sessies worden kinderen 
begeleid om zo goed mogelijk om te leren gaan met het probleem.
Uiteraard kunt u ook enkel kindercoachsessies aanvragen 
zonder dat er gekeken wordt naar de reflexen. 

Tijdens de kindercoachsessies ga ik er van uit dat kinderen 
(soms onbewust) weten wat het antwoord op hun probleem is. 
Ik probeer ze alleen te helpen bij het vinden van deze antwoorden. 
Samen ontdekken we welke kwaliteiten en krachten het kind heeft  
en hoe het kind dit kan gebruiken in de moeilijke situatie.  
Het doel hierbij is dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen 
en hierdoor steviger in hun schoenen staan.


