Beleidsplan: leesproblemen - dyslexie
Basisschool Het Mozaïek
Versie 2 – 2010/2011

Jade 41
3893 EB Zeewolde
tel. 036-5358000
fax 036-5358001
info@pcbs-hetmozaiek.nl

Beleidsplan
Leesproblemen
en
Dyslexie

Tweede versie: augustus 2010

1

Beleidsplan: leesproblemen - dyslexie
Basisschool Het Mozaïek
Versie 2 – 2010/2011

I n h o u d
1. Inleiding
1.1.
1.2.
1.3.

pag. 3 - 4

Algemeen
Definitie
Competenties leerkrachten

2. Signalering
2.1.
2.2.

pag. 5

Intake
Signaleringsmomenten

3. Interventies
4.

pag. 6

Maatregelen en compensaties

5. Dyslexieverklaring
5.1.
5.2.

pag. 20

Afgifte verklaringen
Externe contacten

6. Overdracht
6.1.
6.2.

pag. 7 - 19

pag. 21 - 22

Interne overdracht
Externe overdracht

2

Beleidsplan: leesproblemen - dyslexie
Basisschool Het Mozaïek
Versie 2 – 2010/2011

Hoofdstuk 1

I n l e i d i n g
1.1. Algemeen
Dit beleidsplan: leesproblemen – dyslexie is ontstaan naar
aanleiding van het steeds intensiever signaleren van kinderen
met leesproblemen. Daarnaast is vanuit de regering het
protocol leesproblemen en dyslexie voor de basisschool
aangereikt.
Als basisschool hebben we ervoor gekozen om aan het werk te
gaan met deze beide protocollen (leesprotocol 1-4 en 5-8).
Lezen is een vaardigheid waar kinderen(en latere volwassenen)
niet zonder kunnen. Daarom vinden we het als school essentieel
om kinderen met lees- en spellingproblemen optimaal te kunnen
begeleiden, zodat ze de functionaliteit van lezen en spellen
ontdekken en kunnen gebruiken.
Ons leerlingvolgsysteem is te algemeen van aard om kinderen
met leesproblemen en dyslexie specifiek te begeleiden. Vandaar
dat we naast het leerlingvolgsysteem gebruik maken van het
protocol leesproblemen en dyslexie.
Het protocol gaat uit van een vroegtijdige signalering van
kinderen met leesproblemen. Naar aanleiding van de signalering
wordt een interventieprogramma opgesteld om kinderen met
leesproblemen te helpen en te begeleiden.
Hiervoor is een goede relatie nodig met;
- Voorschoolse opvang
- Peuterspeelzaal
Ook is het de bedoeling dat ouders op het intake formulier ook
eventuele problemen aangeven.
Op basisschool het Mozaïek vinden we het belangrijk dat er
kaders zijn, waarbinnen kan worden gewerkt om kinderen te
helpen met lezen en spellen.
1.2. Definitie
Basisschool Het Mozaïek hanteert de definitie van de Stichting
Dyslexie Nederland.
Deze is als volgt:
“ Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door
hardnekkige problemen in de automatisering van de
woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming
(spellen).”
Kinderen met dyslexie hebben een ernstige lees- en/of
spellingachterstand. De lees- en spellingproblemen zijn een
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gevolg van een onvolledige en/of moeizame automatisering van
het lees- en spellingproces.
Kinderen met dyslexie hebben problemen met het vlot herkennen
van de klankstructuur van woorden en het omzetten van schrift
in een corresponderende klankcode. Kinderen met dyslexie lezen
en spellen langzaam en maken veel fouten. Hoe complexer de
spelling – en taaltaak wordt hoe meer problemen er ontstaan.
Tijdsdruk en spanning belemmeren tevens het leesspellingproces.
Bij kinderen met dyslexie is dit probleem hardnekkig. Extra
planmatige en intensieve didactische maatregelen en
remediëring leiden nauwelijks tot verbetering van lees- en
spellingvaardigheden.
1.3. Competenties leerkrachten
Voor de competenties van leerkrachten gaan wij uit van de wet
op Beroepen In het Onderwijs (wet BIO): Blijf groeien.
Competenties die van belang zijn:
- interpersoonlijke competentie
- pedagogische competenties
- vakinhoudelijke- en didactische competentie
- organisatorische competenties
Leerkrachten gaan uit van de mogelijkheden van leerlingen en
passen hun onderwijsaanbod hierop aan. Leerkrachten zijn zich
bewust van de interventies die er zijn en de mogelijkheden om
daarin begeleid te worden.
(Voor een overzicht van de competenties en de uitleg: zie
bijlage achterin beleidsplan)
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Hoofdstuk 2

S i g n a l e r i n g
2.1. Intake
Bij de aanmelding en tussentijdse instroom van leerlingen
wordt expliciet gevraagd of er in de familie dyslexie
voorkomt. Als deze vraag met ja wordt beantwoord, wordt
gevraagd wie van de familieleden dyslexie heeft. Hiervan wordt
een aantekening gemaakt op het intakeformulier.
Het intakeformulier komt in het dossier van het kind.
2.2. Signaleringsmomenten
Voor het signaleren van kinderen met leesproblemen en dyslexie
volgt de school voor de grote lijn het protocol leesproblemen
en dyslexie.
Enige afwijkende punten zijn:
- Groepen 1 en 2
We volgen de Pravoo van Luc Koning.
(zie bijlage voor signalering)
Voor signalering wordt gebruik gemaakt van de
kleuterscreening van Anneke Smits/Zwolle
(www.taalonderwijs.nl).
Tevens wordt gebruik gemaakt van observaties naar
aanleiding van de tussendoelen ontluikende
geletterdheid (zie bijlage).
Bij signalering van mogelijke leesproblemen wordt
gebruik gemaakt van de checklist uit het protocol
groep 1 en 2.
Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de map
chronologisch bewustzijn in groep 2. Dit wordt
gebruikt om te oefenen, niet om te signaleren.
- Groep 3
We volgen het protocol en veilig leren lezen.
Uitzondering: bij uitval wordt de auditieve analyse
en auditieve synthese afgenomen.
- Groepen 4-8
We volgen het leesprotocol.
Voor de stilleestoets wordt gebruik gemaakt van de
Avi-toetsen en niet zoals genoemd in het protocol, de
Cito-stilleestoets (alleen bij uitzondering wordt
deze gebruikt).
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Hoofdstuk 3

I n t e r v e n t i e s
Interventies worden gedaan naar aanleiding van de signalering.
Elke leerling die uitvalt, krijgt een handelingsplan waarin de
interventies worden beschreven.
(Origineel handelingsplan: zie bijlage)
De interventies staan voor een groot gedeelte in het
leesprotocol. Naast de genoemde interventies gebruiken wij
voor de leesbegeleiding:
Groep 2
De voorschotbenadering (n.a.v.de kleuterscreening).
Deze is toegevoegd aan het leesprotocol groep 1 en 2.
Groep 3 en groep 4
Connect klanken en letters en connect vloeiend lezen. Ook
volgen wij de methode Veilig Leren Lezen.
Te vinden in: dyslectische kinderen leren lezen/A. Smits & T.
Braams (orthotheek).
Groep 5 t/m 8
Ralfi-lezen en evt. leeskilometers.
Te vinden in: dyslectische kinderen leren lezen/A. Smits & T.
Braams (orthotheek).
De duur van de interventie is afhankelijk van de vooruitgang
van het kind. Deze wordt ongeveer elke zes weken geëvalueerd
in het handelingsplan.
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Hoofdstuk 4

M a a t r e g e l e n

e n

c o m p e n s a t i e s

Deze tekst is letterlijk overgenomen van Anneke Smits en Tom
Braams/Zwolle.
“Omdat dyslexie niet alleen maar een probleem is met lezen en
spellen, kan een leerling op momenten dat je er als ouder of
als docent niet op bedacht bent, door de dyslexie worden
gehinderd. Het spreekt vanzelf dat het niet gemakkelijk is om
steeds te worden geconfronteerd met deze handicap: verdriet,
woede, spanningen en faalangst kunnen het kind langdurig parten
spelen.
Bij scholieren in het voortgezet onderwijs uit dyslexie
zich anders dan in de middenbouw van de basisschool. In deze
paragraaf zetten we de mogelijke gevolgen van dyslexie op een
rijtje. De problemen kunnen van leerling tot leerling erg
verschillen. Op geen enkele leerling zullen alle hieronder
beschreven problemen van toepassing zijn.
Lang niet altijd is het mogelijk de dyslectische problemen
van de leerling weg te werken (te remediëren). Er zal naar mate
de leerling ouder wordt in toenemende mate gezocht moeten
worden naar hulpmiddelen, compensaties en dispensaties.”
Als basisschool Het Mozaïek willen we kinderen een zo gunstig
mogelijke ontwikkeling geven. Als dit betekent dat kinderen met
dyslexie hulpmiddelen bijv. een computer nodig hebben, dan
willen wij dit als school proberen te realiseren. Niet elk
compensatiemiddel zoals hieronder wordt genoemd, zal passen bij
een kind. Daarom willen we steeds per individueel kind kijken
wat het meest geschikt is.
Het gaat niet alleen om hulpmiddelen maar ook om
omstandigheden. Bijvoorbeeld: niet letten op alle
spellingfouten (bij het schrijven van een verhaal) of een kind
meer tijd geven als dit nodig is. We hebben het dus over
compensatie en dispensatie van materialen en omstandigheden.
Hieronder volgt een uiteenzetting van maatregelen en
compensaties voor kinderen met dyslexie. Tevens maken we
gebruik van het protocol leesproblemen en Dyslexie voor groep
5-8.
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Leesproblemen
1. Informatie (zaakvakken, begrijpend
lezen) te traag lezen, helemaal niet
kunnen lezen

maatregelen
 preteaching (middels voorlezen /
lezen en nalezen, met leerkracht,
ouder of medeleerling, bandje of met
tekst naar spraaksoftware) van
teksten voor begrijpend lezen en
zaakvakken
 de leerkracht leest veel teksten voor
in de klas (begrijpend lezen,
zaakvakken). Deze vakken zijn niet
bedoeld als technisch leesles, en
zéker niet voor kinderen met
leesproblemen!
 leerlingen lezen teksten (begrijpend
lezen en zaakvakken) stil voor zichzelf
en kunnen aan hun buurman/vrouw
de klankvorm van woorden opvragen
die ze niet kunnen lezen, en met
elkaar praten over wat ze niet
begrijpen in de tekst.
 In ernstige gevallen: lezen met banden
van de blindenbibliotheek
(www.fnbb.nl) of tekst naar
spraaksoftware: leespen, Texthelp of
de Uil en luisterboeken.
 Gebruik hulpmiddelen zoals
encyclopedie of woordenboek op de
computer of leespen met woordenboek
(ouders kunnen dit aanschaffen).
Verwijzen naar website Lexima.
 Leer werken met zoekmachines, door
goede combinatie van zoekwoorden te
gebruiken.
 dyslectische kinderen nooit
onvoorbereid hardop laten lezen in de
klas, alleen kleine (in overleg
gekozen) stukjes die intensief zijn
voorbereid, laten voorlezen.
 Lees veel voor (basisschool) en
stimuleer ouders ook veel voor te
lezen. Zoek leuke verhalen/boeken die
niet te gemakkelijk zijn (woordenschat
vergroten).
 Stimuleer het lezen door de eerste
hoofdstukken van een spannend boek
voor te lezen. Het zelf lezen is daarna
makkelijker (context is bekend).
 Stimuleer het lezen van stripverhalen en
alle andere teksten waartoe het kind
wel te motiveren is.
 Lees voor de leeftijd interessante stukjes
voor de krant en bespreek deze met

2. Informatie: moeite met selecteren van
hoofdzaken
3. Informatie: veel details missen

4. Moeite met opzoeken van informatie in
woordenboeken en encyclopedieën
en/of via internet

5. Vindt onvoorbereid hardop lezen
vervelend, probeert dit te vermijden

6. Leest niet of zeer weinig met plezier of
voor ontspanning

7. Krant lezen en diverse media
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de klas.
 Stimuleer het kijken naar het
jeugdjournaal (vergroting kennis van
de wereld, woordenschat, interesse).
 Meer tijd geven na het lesuur.
 De tijdsduur van de toets zo bekorten
dat extra tijd binnen het lesuur
gegeven kan worden.
 Het aantal opdrachten beperken.
 Toetsen voorlezen (of op band
aanbieden), ook b.v. Cito-toetsen
begrijpend lezen.
 Lees vragen en antwoorden voor, terwijl
leerling (voor zichzelf) meeleest.
 Stel Internet Explorer via EXTRA ->
INTERNETOPTIES -> ALGEMEEN in
op een beter leesbaar lettertype.
Lettertype en lettergrootte van Internetsites kunnen worden overruled door de
eigen instelling.
 Kilometers lezen om voldoende
leestempo te ontwikkelen.
 Doortoetsen welk niveau een leerling
kan lezen zonder naar de tijd te kijken
(evt. Struiksma).
 Speciale beoordeling op het rapport
(‘dyslexie-cijfer’) zodat de inspanning
tot uitdrukking wordt gebracht en niet
zozeer het actuele niveau, dit laatste
wordt wel duidelijk met de ouders
besproken!
 Lezen met banden van de
blindenbibliotheek www.fnbb.nl
 Luisterboeken/Daisyspeler.
 het aantal te lezen boeken beperken tot
25-40% (de leerling heeft dan nog
veel meer tijd nodig dan anderen).
 Proefwerken met een goede lay-out
aanleveren (altijd getypt!), eventueel
vergroot als het kind dat prettig vindt.
Lettertype Arial of Univers.
 Grote letterboeken.
 Opdrachten eventueel voorlezen voor
de hele klas (leerkracht!).

8. Opdrachten, toetsen, examens: te traag
lezen

9. Opdrachten, toetsen en examens: veel
details missen
10. Moeite met het lezen en beantwoorden
van meerkeuzevragen
11. Internet lezen

12. Ondertiteling televisie lezen
13. Niet adequaat scoren op Leestoetsen
(Cito, EMT, AVI)

14. Grote moeite om boeken te lezen

15. Heeft bij lezen last van bepaalde
lettertypes (bepaalde lettergrootte)

Schrijven en spellen - Ook de spelling van Nederlandse woorden
levert dyslectische kinderen veel problemen op. De
spellingregels zijn vaak onvoldoende geautomatiseerd. Met name
onder tijdsdruk of stress en bij het uitvoeren van meerdere
taken tegelijk (stellen en spellen, bezig zijn met het
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beantwoorden van een vraag en ook nog aan de spelling moeten
denken) worden er vaak veel fouten gemaakt. In de tabel staan
mogelijke spellingproblemen.

Schrijf- en spellingproblemen
16. Het niet adequaat scoren op een
klassikaal dictee of op spellingtoetsen,
sterk oefenafhankelijk zijn.

17. Het niet juist spellen tijdens andere

maatregelen
 Help het kind om te leren werken
met de tekstverwerker en andere
computerprogramma’s. Later in
zijn schoolcarrière zal hij hier sterk
van afhankelijk worden!
 Speciale beoordeling op het
rapport (‘dyslexie-cijfer’) zodat de
inspanning tot uitdrukking wordt
gebracht en niet zozeer het
actuele niveau, dit laatste wordt
wel duidelijk met de ouders
besproken!
 Dictees. Dyslectische kinderen
werken op hun hoogste
instructieniveau voor spelling
(minimaal 65% goed, maximaal
84%). Vaak is een reductie van de
omvang van het woordpakket
belangrijk: 10-15 woorden zijn
genoeg!
Neem eventueel het dictee op, op
het eigen niveau van het kind
(cassetterecorder). Laat het kind
dit tijdens het klassikaal dictee
maken met de koptelefoon op. Het
gaat dan ook niet te snel; het kind
kan terugspoelen.
 Veroorzaak bij het nakijken geen
oerwoud van rode strepen.
 Als kinderen gezien hun hoogste
instructieniveau nog wel kunnen
meedoen met het klassikaal
dictee: pas pre-teaching toe. Laat
ze 3 dagen voor de introductie van
het dictee al dagelijks oefenen op
de computer.
 Geef efficiënte en effectieve
spellingregels. Een overvloed aan
regels werkt averechts.
 Vanaf 10 jaar spraakherkenningsprogramma Dragon 5 uitproberen
indien spelling en/of handschrift
het gebruik hiervan zinvol maken.
 Experimenteerfase van de
methode “ Zo leer je kinderen
lezen en spellen” .
 Geen spellingfouten aanstrepen
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vakken






18. Zeer wisselende spellingprestaties,
soms een ‘erg dyslectische dag’



19. Moeite met foutloos overschrijven uit
een boek of van het schoolbord





20. Traag schrijven






21. Vermijdingsgedrag t.a.v. schrijven
omwille van de spelling
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als het niet om spelling gaat.
(begrijpend lezen, zaakvakken !).
Spellingfouten bij deze vakken
niet aanrekenen.
Spellingcontrole op de
tekstverwerker en andere
hulpmiddelen (woordenboek)
leren gebruiken.
Woordenboek altijd op tafel.
Accepteren. Geen aandacht voor
spellingfouten maar voor de inhoud
van het werk.
Dyslectische kinderen hebben
vaak grote moeite met het
overschrijven van het bord en met
het maken van goede
aantekeningen. Geef opdrachten
en informatie liefst op papier,
goede lay-out, eventueel vergroot,
eventueel ook met extra lay-out
om nadruk aan te geven
(schema’s, kleuren, vet gedrukt
etc.) Lettertype Arial of Univers.
Zeker geen dictee-woorden
aanbieden via overschrijven van
het bord.
Overschrijven helpt niet om een
betere spelling te krijgen! Correct
overschrijven vergt voor een
dyslectische leerling het
uitschakelen van al zijn
(gedeeltelijk adequate)
spellingkennis en het dom letter
voor letter kopiëren. Dit is zeer
moeilijk vol te houden en levert
geen bruikbare kennis op (regels
aanleren, niet woorden).
Extra tijd. Plan het werk zo, dat
iedereen het af kan krijgen,
bijvoorbeeld door extra
opdrachten voor de snelle
leerlingen. Geef dyslectische
leerlingen als eerste hun blaadje
bij proefwerken.
Inkorten van de lessen. Woorden
i.p.v. hele zinnen opschrijven.
Bij ernstige schrijfproblemen
gebruik maken van computer met
tekstverwerking en ev. spraakherkenning
Eventueel werken bij stellen met
een ‘underlining option’. Als een
kind een woord niet kan spellen,
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22. Moeite met het maken van
aantekeningen (luisteren en
opschrijven tegelijk lukt niet)



23. Startproblemen, hoe begin ik met het
schrijven van een stuk
24. Formuleringsproblemen bij het
produceren van een tekst
25. Problemen met het aanbrengen van
een structuur in de zinnen, de tekst die
je schrijft












26. Formuleringsproblemen bij het maken
van een proefwerk of tentamen



mag hij zelf bedenken hoe het
gespeld zou kunnen worden. Het
kind onderstreept het woord dat hij
bedacht heeft. Het wordt dan niet
fout gerekend. Eventueel kan er
naderhand wel mee geoefend
worden. Dit vermindert het vermijdingsgedrag van dyslectische
kinderen: als ik niet weet hoe ik
het moet schrijven, schrijf ik het
maar niet.
Werken met klad- en nette
versies.
Luisteren, samenvatten en
schrijven tegelijk is te veel.
Verstrek een kopie van de
aantekeningen.
De leerling krijgt extra hulp bij het
schrijven van verslagen / scripties
/ werkstukken.
Leer aan eerst een opzet van de
tekst te maken, met inleiding, een
aantal kernen en een slot.
Leer een schrijfstijl met korte
zinnen aan, zonder bijzinnen.
Laat eerst hardop zeggen wat men
wil schrijven en blijf bij schrijven
dicht bij de gesproken versie.
Leer de leerling dat de eerste
versie een ruwe versie mag zijn.
Het is makkelijker iemand te
helpen als er tenminste wat op
papier staat.
Bij een werkstuk minder pagina´s
tekst accepteren.
Eventueel wordt daarbij specifieke
software ingezet, zoals Inspiration
(voor de tekstorganisatie) en
Texthelp (tekst naar spraak om te
horen of de zinnen goed lopen).
Beoordeel de inhoud, kijk niet naar
de formulering en de presentatie.
Als een proefwerk schriftelijk niet
lukt: mondeling herkansen

Problemen in de klas – Bij de problemen die dyslectische
leerlingen in de klas hebben, valt te zien dat dyslexie niet
alleen maar een lees- en spellingprobleem is, maar ook tot
uiting komt bij het luisteren, bij het praten en bij onthouden
van informatie.
Functioneren in de klas

maatregelen
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 Leerling vooraan in de klas zetten.
 Toestaan dat leerling dingen vraagt aan
zijn buurman/vrouw.
 Vaker controleren of leerling opdracht
goed heeft onthouden.
 Instructie bondig houden, ev.
kernpunten herhalen.
 Niet meerdere opdrachten tegelijk
geven, of opdrachten op het bord
schrijven.
 Leerling goed in de gaten houden en
helpen/herhalen waar nodig.
 Meer tijd nemen voor het geven van de
opdrachten/instructies
 Huiswerk al eerder tijdens de les geven,
niet als de bel al is gegaan.
 Voor rust en structuur in de klas zorgen.
 Leerling vooraan in de klas zetten.
 Proberen klas zo te organiseren dat
leerlingen niet te veel gestoord
worden.
 Toestaan dat een leerling een rustige
werkplek opzoekt.
 Zelf geen storende dingen doen tijdens
proefwerken.
 Voldoende tijd nemen om deze zaken
goed duidelijk te maken.
 Noodprocedure bespreken: wat te doen
als het misgaat.
 De tijd nemen, druk er af proberen te
halen.
 De tijd nemen, druk er af proberen te
halen.
 Helpen met structureren.
 Huiswerk al eerder tijdens de les geven,
niet als de bel al is gegaan.
 Huiswerk op bord schrijven.
 Agenda controleren
 Hulp geven of hulp van buurman/vrouw
toestaan.
 Tempo verlagen zodat iedereen mee
kan doen.
 Leerling op laten schrijven of in
vragenlijst laten invullen wat voor hem
moeilijk is, daar gesprek over
aangaan.
 Positieve grondhouding van docent,
begrip voor dyslectische problematiek,
het is onmacht en geen onwil.
 Meer tijd geven na lesuur.
 De tijdsduur van de toets zo bekorten
dat extra tijd binnen het lesuur

27. Mondeling gegeven opdrachten niet
verstaan of niet onthouden
28. Moeite met breedsprakige uitleg of
instructie (overbelasting korte
duurgeheugen)

29. Moeite met het onthouden van
verschillende opdrachten tegelijk
30. Problemen met opdrachten die snel
gegeven worden of met docent die
snel spreekt

31. Concentratieverlies door
achtergrondlawaai
32. Makkelijk de draad kwijt raken na
gestoord te zijn

33. Moeite met organisatie: roosters, wat
heb ik waar nodig, waar moet ik
wanneer naar toe
34. Woordvindingsproblemen tijdens het
vertellen
35. Moeite met het gestructureerd
vertellen over een voorval
36. Problemen met het noteren van
huiswerk

37. Klassikale tempo op diverse
momenten niet kunnen bijhouden

38. Moeite met communicatie met
docenten over je dyslectische
problemen

39. Komt tijd te kort bij proefwerken
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gegeven kan worden.
 Het aantal opdrachten beperken.
 Geef dyslectische leerlingen als eerste
hun blaadje bij proefwerken.
 preteaching (middels voorlezen / lezen
en nalezen) met leerkracht, ouder of
medeleerling
 Kortere leesopdrachten geven of
werken met een extra opdracht voor
snelle lezers.
 30 minuten extra examentijd
 teksten op audiobandengebruik van
laptop met tekstverwerker en
spellingcontrole / tekst naar spraak /
spraak naar tekst
 teksten kunnen vergroot worden
aangeboden
 voorwaarde is wel dat deze
maatregelen ook gedurende de
schoolcarrière genomen zijn

40. Komt tijd te kort bij (lees)opdrachten in
de klas

41. Problemen met tentamens, examens

Frustraties en spanningen - Zelfs als een dyslectische leerling
heel erg zijn best doet, zijn de resultaten vaak niet zo goed.
Dat kan tot een flinke faalangst leiden. Dyslectische kinderen
en jongeren hebben daardoor vaak een lager gevoel van
zelfwaarde en meer depressieve klachten dan hun nietdyslectische leeftijdgenoten. Ze hebben veel meer twijfels over
hun capaciteiten dan anderen.
De omgeving reageert ook niet altijd op een goede manier op de
problemen die dyslectische kinderen ondervinden. Soms voelen
kinderen zich zeer oneerlijk behandeld. Door de lees- en
spellingproblemen, de lagere zelfwaardering en de vaak geuite
twijfels, zijn andere mensen snel geneigd hun capaciteiten te
onderschatten.
Frustraties en spanningen
42. Interne toeschrijving van problemen:
bijv. ik ben dom, ik leer dat nooit,
minderwaardigheidsgevoelens.
43. Externe toeschrijving van succes:
mazzel gehad, de docent heeft me
gematst
44. Externe toeschrijving van problemen:
bijv. het ligt aan de docent
45. Externaliserend reageren: boos zijn,
de clown uithangen, etc.
46. Sterk sociaal wenselijk reageren
47. Compenseren in sociaal gedrag t.a.v.
leeftijdsgenoten
48. Teruggetrokken reageren, stilletjes

maatregelen
 Voorkom persoonsgebonden
toeschrijving van problemen (het is
mijn schuld)
 Zorg ervoor dat de eisen die de docent
bij het proefwerk stelt volkomen helder
zijn. Leerlingen mogen bij proefwerken
niet voor verrassingen komen te staan.
 Bespreek het proefwerk/tentamen na en
leg leerling uit waaraan falen te wijten
is, en hoe hij/zij zich beter op een
proefwerk kan voorbereiden.
 Benadruk waar leerling wel goed in is en
zoek mogelijkheden om daarmee
zwakke cijfers te compenseren.
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49. Psychosomatische klachten: hoofdpijn,
buikpijn, slaapproblemen

50. Moeite met acceptatie van de dyslexie
51. Een hekel hebben aan bepaalde
vakken, te weten:
…………………………………………

52. Weinig erkenning voor dyslexie bij
klasgenoten, plagen, jaloezie bij
klasgenoten m.b.t. bijvoorbeeld het
gebruik van hardware , aangepaste
cijfers ed.

53. Docent erkent dyslexie niet, houdt
geen rekening met de dyslexie

54. Moeite met het onbegrip over dyslexie
die blijkt uit opmerkingen van een
docent
55. Moeite met het gegeven dat heel hard
werken vaak niet tot een goed cijfer
leidt (geen loon naar werken)

56. Werkt minder hard of helemaal niet
meer door de ervaring dat hard werken
niet tot een goed cijfer leidt
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 Zoek de ingangen waarmee de
motivatie van de leerling te verbeteren
is (wat vindt hij/zij leuk aan je vak).
 Leerproblemen zijn een ´trigger´ voor
stemmingsproblemen en stemmingsstoornissen! Depressiviteit uit zich lang
niet altijd met neerslachtigheid!
 Dit is een aanwijzing voor stemmingsproblemen en stemmingsstoornissen!
Dit vraagt om counseling.
 Bespreek situatie met de ouders en
adviseer consultatie van huisarts.
 Praat met leerling over zijn/haar
ervaringen.
 Bespreek met leerling waar de hekel
vandaan komt. Bedenk dat de
benadering door de docent hier vaak
een grote rol in speelt.
 Bespreek met de betreffende docent
hoe het vak plezieriger kan worden
voor de leerling (meer uitleg, meer
positieve aandacht, meer rekening
houden met de dyslexie)
 Zorg dat leerling niet in sociaal
isolement komt door uitzonderingspositie.
 Zorgen dat het leerprobleem ´dyslexie´
duidelijk en geaccepteerd is door
klasgenoten door regelmatige
groepsgesprekken hierover. Maar
duidelijk welke maatregelen voor
welke leerling gelden.
 Het dyslexiebeleid van de school moet
de wet zijn. Alle leraren houden zich
aan de afspraken die er zijn rondom
dit kind, evt. door brief / dyslexiekaart
 Secties van vakdocenten dienen een
gezamenlijk beleid te voeren,
ondersteund door de dyslexiedeskundige.
 Bespreek met deze docent wat oorzaak
van problemen van leerling is.
Demotivatie is veelal het gevolg van
het leerprobleem en niet de oorzaak!
 Zorg voor succeservaringen bij
onderdelen waar leerling wel kan
scoren (compensatie).
 Reken de probleemonderdelen niet te
zwaar mee.
 Zorg voor succeservaringen: een
succesvol product (werk, cijfer), een
succesvol proces (plezier in het werk,
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(demotivatie en aangeleerde
hulpeloosheid t.g.v. deze ervaringen)
57. Moeite met de hogere werkdruk

goede relatie met medeleerlingen).
 Bespreek waar succes aan te danken is.
 Help leerlingen bij werkplanning. Het
werk moet bij voorkeur ´s middags af
gemaakt worden. ´s Avonds is er dan
tijd voor andere dingen.
 Huiswerkbegeleiding op school, externe
begeleiding of huiswerkinstituut.
 Nooit doen! Dit kan zeer beschadigend
en demotiverend werken. Het
stimuleert compensatiegedrag (stoer
doen over slecht cijfer).

58. Veel tijd nodig voor huiswerk (ten
koste van vriendschappen en hobby’s)

59. Moeite met het klassikaal voorlezen
van cijfers van toetsen

Vreemde talen - Vrijwel alle dyslectische kinderen hebben
moeite met het leren van de vreemde talen in het voortgezet
onderwijs. De problemen van dyslectische scholieren kunnen de
spelling en uitspraak, het leren van woordjes en het leesbegrip
betreffen. Ook andere aspecten van de taal, zoals de grammatica, kunnen door de fonologische problemen, de
woordvindingsproblemen en de geheugenproblemen moeite
opleveren.
Vreemde talen
60. Moeite met woordjes leren voor de
vreemde talen

maatregelen
 methodevolgende software voor
moderne vreemde talen, in ieder
geval voor woordjes leren bij Engels
 niet gebruiken van vocabulairelijsten/
boekjes om rijen woordjes te leren, dit
belast het geheugen van de
dyslectische leerling te veel.
61. Moeite met de spelling van woorden
 Spellingfouten niet meerekenen.
62. Moeite met het uitspreken van gelezen
 Pre-teaching door voor de les in een
woorden, daardoor de woorden niet
kleine groep dyslectische leerlingen
herkennen
voor te bereiden op de les m.b.v.
voorlezen-nalezen.
 Tekst klassikaal voorlezen
 Gebruik van leespen met ´text to
speech´ mogelijkheden
63. Moeite met het leesbegrip
 Zie de punten bij 62.
 Woordenschat vergroten door leerling
interessante teksten te laten lezen
(popsongs), BBC kijken met
ondertiteling (teletext 888), …
 Tekst voorlezen waardoor de uitspraak
geen belemmering meer vormt voor de
woordherkenning.
 Leerling eerst titel en eerste zin van elke
alinea laten lezen. Dan is de grote lijn
van de tekst vaak al duidelijk.
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64. Kleine woordenschat in de vreemde
taal




65. Moeite met grammatica




66. Moeite met het lezen van boeken voor
de lijst





67. Moeite met het huiswerk maken.




68. Moeite met het verstaan van de taal bij
luistertoetsen.



69. De leerling krijgt volstrekt geen grip op
de taal, ondanks alle inspanningen van
hem/haarzelf en omgeving.

Onbekende woorden kunnen dan
makkelijker worden ´geraden´.
Woordenschat vergroten door leerling
interessante teksten te laten lezen
(popsongs), BBC kijken met
ondertiteling (teletext 888)
Stage in buitenland lopen of uitwisseling
met leerlingen van een buitenlandse
school.
Structuur goed uitleggen, samenvatting
op papier (met bladzijdennummers
verwijzend naar het lesboek).
Oefenen met methodegebonden
hulpmiddelen zoals CD-roms of andere
computerprogramma´s.
soms: boeken of banden van de studieen vakbibliotheek of in de toekomst:
het elektronische boek met de
kunstmatige stem.
Het aantal te lezen boeken beperken.
Leerling adviseren m.b.t. de
boekenkeuze.
MVT aanbieden met audiobanden bij
de methode en / of tekst naar spraak
en eventueel computervertaalprogramma’s (bv. easy lingo).
RT of externe begeleiding.
Koptelefoon op en cassetterecorder
gebruiken (pauzetoets kunnen
gebruiken als het te snel gaat).
dispensatie voor Duits en/of Frans
(eerder vak laten vallen, en
vrijkomende tijd benutten voor Engels,
Nederlands, RT.). Dit is bij zeer
ernstige problemen mogelijk op het
vmbo.

Andere problemen – Ook bij andere vakken, zoals rekenen, en
buiten het schoolse bereik kunnen er aan dyslexie gerelateerde
problemen optreden.
Let op: niet alle problemen die een leerling heeft, zijn op
dyslexie terug te voeren!
Andere problemen
70. Automatiseren (bijv. tafels van
vermenigvuldiging)

maatregelen
 Bij onvoldoende vooruitgang hulpmiddel
laten gebruiken (bijv. een tafelkaart of
een regelkaart).
 Niet blijven hangen bij makkelijke
oefenstof! De achterstand wordt dan
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groter.
 Toewerken naar einddoel i.p.v. naar
tussenfase.
 Gebruik leerprogramma´s op de
computer (liefst met spelletjes ter
controle van de kennis)
 Leer kinderen leren, zie voor tips het
boek van T. Braams (2002), blz. 111113).
 Een plattegrond maken, spelletjes doen

71. Automatiseren van nieuwe
vaardigheden
72. Memoriseren (topografie, feitenkennis,
stampwerk)

73. Leren van namen van nieuwe
klasgenoten, leerkrachten
74. (Huiswerk) organiseren en plannen
75. Metacognitie (leren van je eigen
studiegedrag)

 In een klein groepje
 Bij het nabespreken van proefwerken
vragen stellen zoals: Wat denk je dat
je verkeerd gedaan hebt? Wat heb je
hier van geleerd? Wat ga je de
volgende keer anders doen?
 Hoeveelheid huiswerk verkleinen.
 Vragen of ouder kan helpen om teksten
voor te lezen.
 Proberen de huiswerkmethodes van de
leerling te optimaliseren, waardoor er
vrije tijd over blijft.
 Aansporen tot een actieve vrijetijdsbesteding (sport!).
 Zie tips bij punt 76.
 Taak verdelen in deeltaken, goede
planning maken, niet te lang achter
elkaar door werken zonder pauze.
 ?

76. Vermoeidheid door extra inspanning
die het ongeautomatiseerd lezen /
schrijven / werken vergt

77. Vermoeidheid door de extra
tijdsinspanning die nodig is om een
taak tot een goed einde te brengen
78. Problemen ten gevolge van tweetaligheid

Problemen vanuit comorbiditeit. In de praktijk zien we een
aantal problemen vaak samen voorkomen met dyslexie. Deze
problemen maken niet direct deel uit van de dyslexie maar
compliceren de situatie wel. In de maatregelen die met de
leerling getroffen worden moet vaak wel rekening gehouden
worden met deze additionele problematiek.

Problemen vanuit comorbiditeit
79. Slecht handschrift (dyspraxie)

80. Zeer veel moeite met typen
(automatisering)

maatregelen
 vanaf begin groep 4 zoveel mogelijk
laten werken op de tekstverwerker (of
alphasmart), kinderen kunnen dan
laten zien waartoe ze werkelijk in
staat zijn. Dyslectische kinderen
vroegtijdig aanleren om hier mee te
werken (niet persé 10-vingers blind).
 Leren gebruikmaken van
spraakherkenningssoftware (Dragon 5)
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 Zie literatuur over add en adhd
 Zie literatuur over pdd-nos
 Zie literatuur over pdd-nos en nld

81. Aandachtsproblemen in brede zin
82. Contactproblemen
83. Moeite met de interpretatie van
impliciete boodschappen die docenten
afgeven (indirect taalgebruik)
84. Problemen met rekenen en wiskunde
(dyscalculie)

 Weinig literatuur beschikbaar. Zie site T.
Braams:
www.tbraams.nl\dyscalculie.htm
 Counseling
 (groeps)training door psychotherapeut
 Schakel logopedist in

85. Geïsoleerd zijn in de groep (sociaalemotionele problematiek)
86. Brede taalontwikkelingsproblematiek
met zwakke woordenschat en
problemen met lees- en luisterbegrip
(taal/spraakstoornis)
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Hoofdstuk 5

D y s l e x i e v e r k l a r i n g
5.1. Afgifte verklaringen
Met betrekking tot dyslexieverklaringen hanteert de school de
volgende stappen.
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7

- Signaleren van leesproblemen
- Uit dossier blijkt hardnekkigheid van de
leesproblematiek ondanks alle interventies
- Afname van DST(vanaf groep 4)
- Overleg met IB en Onderwijsbegeleidingsdienst
- Bekijken van de dossiergegevens van de leerling
door begeleider van de onderwijsbegeleidingsdienst.
- Nader onderzoek nodig? – doen!
- Afgifte dyslexieverklaring (veelal in groep 7 of
of groep 8).

5.2. Externe contacten
Als school staan we open voor kennis van buitenaf mits met de
volgende zaken rekening wordt gehouden.
- Contact met de school en ouders tegelijkertijd.
- Er kunnen geen dingen worden aangepakt die tegen het
schoolbeleid ingaan. Mochten ouders dit wel willen
dan gaat dit buiten school om.
- Externe contacten zijn welkom mits zij zich houden
aan de schoolcultuur en binnen de mogelijkheden die
de school op dat moment heeft. De school is
eindbeslisser en verantwoordelijke.
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Hoofdstuk 6

O v e r d r a c h t
Voor het goed begeleiden van een kind met dyslexie is het
belangrijk dat er een duidelijke overdracht plaatsvindt.
Continuering van de zorg en begeleiding van de leerling staat
voorop.
6.1. Interne overdracht
Bij het communiceren over overdracht gaat het om de volgende
vormen van overdracht.
Een leerling overdragen naar de volgende groep en het
overdragen van informatie bij signalering van een kind met
leesproblemen. Wie is wanneer betrokken? Wanneer vindt
overdracht plaats?
Overdracht van groep…naar groep…
Groep 2
Invullen leerlingrapport voor kleuters groep 2. Alleen 94/95)
Groep 3
Invullen eindevaluatie leesinterventies groep 3 (leesprotocol
blz. 207) Alle leerlingen.
Groep 4
Invullen eindevaluatie leesinterventies groep 4. Alleen
invullen bij uitval. (leesprotocol blz. 210) bij uitval AVI <
4 en onv.DMT
Groep 5-8
Invullen eindevaluatie leesinterventies in groep…
(leesprotocol 5-8 blz. 199) Bij uitval AVI/DMT onv.
Tijdens het signaleren van problemen met betrekking tot lezen
gedurende het schooljaar neemt de leerkracht contact op met de
leesspecialist of IB. IB en de leesspecialist zorgen voor een
duidelijke lijn van handelen samen met de groepsleerkracht.
6.2. Externe overdracht
Als een kind tussentijds gaat verhuizen en naar een andere
school toegaat dan neemt de leesspecialist contact op met de
nieuwe school als het een kind betreft met leesproblemen en
mogelijk dyslexie.
Dan wordt de evaluatie ingevuld die normaliter gebruikt wordt
aan het eind van het schooljaar.
Tevens wordt het onderwijskundig rapport meegestuurd waarop de
overige resultaten van het kind staan.
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Als het gaat om een verwijzing naar het SBO of SO onderwijs
dan zijn deze gegevens reeds in het bezit van de
indicatiecommissie.
Voor kinderen die met dyslexie naar het voortgezet onderwijs
gaan wordt de samenvatting eindevaluatie groep…ingevuld
(blz.199 leesprotocol 5-8).
Tevens wordt de dyslexieverklaring, indien officieel aanwezig,
meegestuurd.
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