Jungle Memory :
Werkgeheugentraining voor thuis en op school

Herkent u één of meerdere kenmerken bij uw kind of bij een
leerling in uw klas?

Her

Nu ook in Zierikzee!



Kan instructies moeilijk opvolgen



Is er met z’n gedachte niet bij, let niet op



Het gaat het ene oor in en het andere oor uit



Zit veel te dromen



Is snel afgeleid door prikkels van buiten af



Moeite met het organiseren van het dagelijkse leven



Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar



Haakt vaak af tijdens een taak



Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?’

Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in vele
gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de
belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn.

Neem voor meer informatie contact op met:

Erkend Jungle Memory Coach
Simone van der Veen

SimoWijzer
RT-Praktijk voor leerproblemen
06-10756466
simone@simowijzer.nl
www.simowijzer.nl

Het werkgeheugen geeft de mens de mogelijkheid om
informatie voor een korte tijd vast te houden én deze
vervolgens te gebruiken in ons denkproces. Het
werkgeheugen is een soort kladblaadje in ons hoofd.
Het goede nieuws is dat het werkgeheugen is te
trainen, ook bij jonge kinderen (vanaf 7 jaar). Het
blijkt dat training van het werkgeheugen positief
effect heeft op het kunnen volgen van instructies, het
richten van de aandacht en het oplossen van
problemen, bij zowel taal als rekenen.
Het Jungle Memory Werkgeheugentrainingsprogramma is een computerprogramma waarbij
kinderen 8 weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer
10 – 20 minuten per dag deels zelfstandig hun
werkgeheugen kunnen trainen. Zij worden bijgestaan
door een persoonlijke coach.

Bekijk het demo filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=G7
nAuI_jvug
Kijk ook op:
www.lerendbrein.nl
www.junglememory.nl

Voortgang van de training:
Grafieken op de server van
Jungle Memory geven een
overzicht over resultaat en trouw.

Praktische informatie:


4 maal per week, waarvan 1 keer op
school met de Jungle Memory coach.



10-20 minuten per keer



8 weken lang, start mogelijk na de
zomervakantie.



Jungle Memory kan vanaf 7 jaar tot
en met 23 jaar.



De kosten bij SimoWijzer bedragen
150 euro. Dit is inclusief:
-Online gebruik van het computerprogramma gedurende 8 weken.
- 1keer per week training en
begeleiding*) met de coach,
gedurende 30 minuten.
-Ouder-ondersteuning, waaronder
een intake- en evaluatiegesprek.



Vergelijking met zowel eigen
ontwikkeling (zie grafiek) als met
leeftijdsgenoten.



Zie voor de meest gestelde vragen:
www.junglememory.nl

Jungle Memory werkt adaptief:
Het programma bestaat uit 3 oefeningen,
waarbij je per keer,10 pogingen doet. Doe je
het goed, dan kun je bananen en aapjes
verdienen.
-Als het niveau, na een aantal dagen te hoog
blijkt, dan past het zich automatisch aan.
-Als je de maximale score behaalt, dan kun je
naar een hogere leeftijdsgroep.
*) Uit onderzoek blijkt dat de beste resultaten worden behaald als JM-training in
combinatie met deze aanvullende begeleiding wordt gevolgd. Opgeven kan vanaf nu bij
Simone van der Veen, 06-10756466, E: simone@simowijzer.nl Zierikzee.

