
 

Als moeder van 4 kinderen waarvan de oudste een zeer goed stel hersens heeft 

was ik op zoek naar iets wat haar kon helpen bij het huiswerk structuren en het 
leren. Ze heeft op de basisschool nooit geleerd te leren, ze kon het allemaal wel 

en loopt hiermee op het gymnasium toch wel aardig vast.  

De cursus “Snel leren = leuk leren” leek mij zeer zinvol voor haar, maar ik kwam 
er al vrij snel achter dat ik er zelf als behandelaar van kinderen met dyslexie ook 

wel het één en ander mee kon. Twee vliegen in een klap!  
 

Blijkt nu ook dat ik de eerste trainer van “Snel leren =  leuk leren” in Friesland 
ben. Aan mij de taak of zie het als eer om veel leerlingen in Friesland het leren 

leuker te laten vinden d.m.v. het volgen van de training. Wat nu zo leuk is, is het 
feit dat mijn dochter stiekem een aantal dingen oppikt van de cursus, ook al wil ze 

de cursus zelf nog niet doen. Haar hele kamer is in de zomervakantie aangepakt. 
We hebben gesausd, nieuw bed, nieuwe huiswerkplek en ze heeft voor zichzelf 

besloten om een lijntje met een planning op te hangen. Zou het dan komend 
schooljaar goed komen?  

Ook onze tweede, de zoon van het klavertje vier, denkt dat één keer iets 
overlezen al leren is. Helaas zal hij er toch iets meer voor moeten doen.  

De opknapbeurt van mijn dochter haar kamer lijkt aanstekelijk. “Mam, wanneer 

beginnen we met mijn kamer? Dan kan ik ook een goed huiswerkplekje maken”.  
 

Als dit het begin is van een goed “huiswerkjaar” , dan doe ik het er voor. 
Ik heb er zin in om in augustus te starten met een cursus voor leerlingen hier in 

het Noorden, met of zonder mijn eigen kinderen……. 
 

Tessa Fennema, logopedist-dyslexiebehandelaar, (kinder)coach 
Willewiis, praktijk voor logopedie, dyslexie en coaching 

 
Trainer:  Tessa Fennema 

Praktijk: Logopediepraktijk Willewiis 
Locatie: Franeker 

Info:  info@willewiis.nl 
Website:  www.willewiis.nl  
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