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1. Definitie van dyslexie 
Op OBS De Borgh wordt uitgegaan van de definitie die wordt gehanteerd voor de vergoede 
dyslexiezorg (Stichting Dyslexie Nederland, 2016): 

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het 
aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van 
omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking. 

Een toelichting op een aantal elementen uit de definitie: 

1. Met een probleem wordt bedoeld dat het niveau van het lezen en/of spellen op 
woordniveau beduidend en kwantificeerbaar lager is dan wat op grond van de 
chronologische leeftijd van het individu verwacht mag worden (zie DSM-5). Er moet sprake 
zijn van een significante achterstand.  

2. Hardnekkig betekent dat het probleem met lezen en/of spellen gedurende minimaal 6 
maanden aanwezig moet zijn ondanks interventies gericht op het remediëren ervan. De 
achterstand is dus persistent en daarbij resistent voor instructie, kortom hardnekkig. De 
interventies moeten minimaal betrekking hebben op zorgniveau 3, dat wil zeggen dat ze 
hebben plaatsgevonden op school, maar buiten de context van reguliere (zorgniveau 1) of 
verlengde instructie (zorgniveau 2) in de klas.  

3. Exclusiefactoren, factoren die uitgesloten moeten worden als verklaring van hardnekkige 
problemen in lezen en/of spellen, zijn onder meer: algemene verstandelijke beperkingen, 
doof- of slechthorendheid, blind- of slechtziendheid, neurologische stoornissen, 
onvoldoende beheersing van de instructietaal en algemene omgevingsfactoren, zoals 
inadequaat onderwijs. 

Omdat er op het internet veel informatie te vinden is wat de kenmerken van dyslexie zijn, 
gaan we hier nu niet verder op in. Voor meer informatie verwijzen we ouders naar de 
website van de oudervereniging Balans, zie https://balansdigitaal.nl/stoornis/dyslexie/ 

 

  

https://balansdigitaal.nl/stoornis/dyslexie/
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2. Begeleiding van leerlingen met dyslexie 

Uitgangspunten  
- We behandelen dyslectische leerlingen op dezelfde manier als leerlingen die zwak 

zijn in lezen/spelling, maar die (nog) niet ‘dyslectisch’ verklaard zijn. Uit onderzoek 
blijkt dat dyslectische leerlingen geen andere aanpak nodig hebben, maar vooral 
meer oefentijd en instructie nodig hebben.  

- De begeleiding van leerlingen vindt zoveel mogelijk plaats binnen de klas en onder 
verantwoordelijkheid van de leerkracht. 

- We zetten allereerst in het op beter leren spellen/lezen. Het gebruik van digitale 
hulpmiddelen wordt niet eerder dan in groep 6  ingezet omdat het belangrijk is dat 
leerlingen zoveel mogelijk zonder hulpmiddelen leren functioneren.  

- Bij de aanpak van dyslectische leerlingen gaan we uit van de landelijke protocollen 
Leesproblemen en Dyslexie (Expertisecentrum Nederlands).  

 

We onderscheiden in de begeleiding vier niveaus: 

1. Niveau 1: basisarrangement. Goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband met 
aandacht voor verschillend in leerbehoeften. 

2. Niveau 2: intensief arrangement. Extra zorg in de groep door de leerkracht. 
Intensivering van lees- en/of spellingonderwijs door uitbreiding van instructie- en 
oefentijd. 

3. Niveau 3: zeer intensief arrangement. Specifieke interventies ondersteund en/of 
uitgevoerd door een zorgspecialist buiten de groep. Verdere intensivering van het 
lees en/of spellingonderwijs door inzet van specifieke interventies (Ralfi en Bouw!).  

4. Niveau 4: zeer intensief arrangement + zorg. Externe behandeling. 
 

Niveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs 
We maken gebruik van aantoonbaar goede methoden voor lezen en spelling. De leerkracht  
werkt doelgericht, m.a.w. is op de hoogte van de leerlijnen en specifieke doelen van de les. 
Er is binnen de school sprake van een doorgaande leerlijn.  

De gebruikte methodes worden effectief gebruikt:  
- de methode wordt geheel doorlopen 
- we plannen minimaal de geadviseerde tijd voor lezen en spelling 
- de tijd die wordt gepland is effectieve leertijd 

Door te werken met het model effectieve directe instructie komen we tegemoet aan 
verschillende leerbehoeften van leerlingen.  

Kleutergroepen 

In de kleutergroepen wordt doelgericht gewerkt aan de tussendoelen beginnende 
geletterdheid. De gekozen activiteiten zijn doelgericht en sluiten hierbij aan.  

De volgende werkvormen worden toegepast:  

- interactief voorlezen 
- lettertafel of letterboom 
- aangeleerde letters hangen in de klas zodat deze herhaald kunnen worden 
- leesschrijfhoek, waarbij o.a. de letter van de lettertafel wordt ingeoefend 
- aansluiten bij spontane uitingen van lezen en spelling tijdens spel (zelf regelmatig 

schrijven, letters verklanken, namen schrijven) 
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- oefeningen voor het fonemisch bewustzijn m.b.v. de map Fonemisch Bewustzijn 
van het CPS  

 

Tijdsbesteding in de groepen 3 tot en met 8 

- Veilig leren lezen in groep 3: 475 minuten per week 
- Technisch lezen (Estafette en Vrij lezen) in groep 3 tot en met 8 (technisch lezen): 

dagelijks staat dit 30 minuten op het rooster, steeds bij de start van de dag.  
- Spelling (Staal): 150 minuten in groep 4 tot en met 8 

 

Niveau 2 en 3: Begeleiding van leerlingen met (mogelijke) dyslexie 
Niveau 2: extra zorg in de groepssituatie door de leerkracht. Intensivering van lees- en/of 
spellingonderwijs door uitbreiding van instructie- en oefentijd. 

Op dit niveau krijgt de leerling extra instructie en begeleide inoefening in de klas. Dit ziet er 
als volgt uit.  

- Kleutergroepen: de kinderen krijgen in kleine groepjes of tijdens spel begeleiding 
van de leerkracht.  

- Groep 3: Na de instructie vindt begeleide inoefening plaats waarna de risicolezers 
verlengde instructie krijgen. De rest van de groep is dan zelfstandig aan het werk.  

- Groep 4-8: bij spelling is de aanpak gelijk aan hierboven. Bij het technisch lezen 
wordt de groep verdeeld in drie groepen. De goede lezers lezen zelfstandig (buiten 
de groep), de middengroep krijgt een instructie en oefent daarna gericht deze 
instructie waarna ze zelfstandig gaan lezen. De zwakke lezers krijgen van de 
leerkracht intensieve begeleiding volgens de methodiek Voor-koor-door.  

Niveau 3: als het uitbreiden van instructie- en oefentijd niet voldoende is om de 
leesvaardigheid te verbeteren, is verdere intensivering van het onderwijs noodzakelijk. 
Deze leerlingen zijn gebaat bij een extra intensieve en systematische aanpak door de inzet 
van een specifieke interventie. Dit is een aanvulling op de herhaalde instructie door de 
leerkracht. De leertijd wordt vanaf groep 3 met minimaal één uur per week uitgebreid, het 
liefst verspreid over ongeveer 3x20 minuten.  

We gebruiken de volgende inhouden bij de begeleiding van (mogelijk) dyslectische 
leerlingen.  

Groep 2 

Wanneer de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn en de letterkennis achter blijft, 
wordt de voorschotbenadering ingezet. Doel is om leesproblemen zo veel mogelijk te 
voorkomen door kleuters alvast een voorschot te geven op de leesinstructie van groep 3. Dit 
gebeurt door de reeds geoefende letters te flitsen, extra inoefening van de letter met 
behulp van tactiele materialen: klei, vingerverf, scheerschuim. Oefeningen uit de map van 
het CPS: Fonemisch bewustzijn worden herhaald. Vanaf halverwege groep 2 wordt Bouw! 
ingezet. Deze kleuters krijgen meer tijd.  

Groep 3 tot en met 8 

We gebruiken interventies die goedgekeurd zijn om in aanmerking te komen voor de 
vergoede dyslexiezorg:  

- Groep 3 en 4: Bouw!, in principe uitgevoerd door een  tutor van groep 8.  
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- Groep 5-8: RALFI lezen met behulp van teksten van Nieuwsbegrip, uitgevoerd door 
de onderwijsassistent buiten de groep onder leiding van de leerkracht en/of intern 
begeleider. Leerlingen krijgen deze begeleiding totdat zij AVI E6 beheersen (dit is 
het minimale niveau van geletterdheid).  

We kunnen op school begeleiding bieden voor lezen op niveau 3, maar niet voor spelling.  
 

Niveau 4: Vergoede diagnostiek en behandeling 
Wanneer leerlingen zwakke lees- en/of spellingsscores blijven behouden, dan kunnen zij in 
aanmerking komen voor vergoede diagnostiek en behandeling, bekostigd vanuit de 
gemeente. De vergoedingsregeling is gebonden aan strenge criteria:  

- Drie keer achtereen een E-score op de DMT 
- Drie keer achtereen een E-score op de spellingstoets én minimaal een D-score op de 

DMT 
- Er moet een periode van intensief oefenen aan vooraf zijn gegaan waardoor het 

blijkt dat het een hardnekkig probleem is.   
 

Op zijn vroegst kan vanaf midden groep 4 een kind hiervoor aangemeld worden omdat er 
dan drie meetmomenten zijn geweest (M3, E3, M4). Deze criteria gelden ook voor 
hoogbegaafde leerlingen, we verwijzen hiervoor naar de richtlijnen in een publicatie van 
Stichting dyslexie Nederland:  

http://www.stichtingdyslexienederland.nl/images/publicaties/Richtlijn-diagnostiek-
dyslexie-en-hoogbegaafdheid-DEFINITIEF.pdf 

Indien een leerling voldoet aan deze criteria, gaan de ouders op zoek naar een 
dyslexieaanbieder waar zij de aanvraag voor een dyslexieonderzoek willen doen. Dit kan 
bijvoorbeeld bij Timpaan, Cedin, Molendrift of OCRN. De twee eerst genoemde 
organisaties begeleiden leerlingen onder schooltijd op school.  

Zowel de ouders als de school maken een dossier aan dat nodig is voor de aanvraag van het 
dyslexieonderzoek. Indien dit dossier goed gekeurd wordt, vindt het dyslexieonderzoek 
plaats. Wanneer het kind dyslectisch blijkt, volgt een intensieve begeleiding door de 
externe partner. Deze begeleiding mag onder schooltijd plaats vinden.  

Heel soms kan een kind nét niet in aanmerking komen voor de vergoede diagnostiek en 
behandeling. Na goedkeuring van de orthopedagoog is in uitzonderlijke gevallen een 
dyslexieonderzoek door een orthopedagoog van Stichting Quadraten mogelijk. Er moet in 
dat geval sprake zijn van ‘lijdensdruk’ bij de leerling. Ook bij dit onderzoek moet het 
criterium van didactische resistentie aangetoond worden.  

 

  

http://www.stichtingdyslexienederland.nl/images/publicaties/Richtlijn-diagnostiek-dyslexie-en-hoogbegaafdheid-DEFINITIEF.pdf
http://www.stichtingdyslexienederland.nl/images/publicaties/Richtlijn-diagnostiek-dyslexie-en-hoogbegaafdheid-DEFINITIEF.pdf
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3. Compensatie en dispensatie 
 
Naast de ondersteuning van de leerkracht kunnen leerlingen met dyslexie gebaat zijn bij 
compenserende en/of dispenserende maatregelen en/of hulpmiddelen. Deze maatregelen 
en/of hulpmiddelen moeten ervoor zorgen, dat de leerling zo min mogelijk hinder 
ondervindt van zijn lees-/spellingproblemen. Het gebruik van compenserende hulpmiddelen 
bevordert de zelfredzaamheid, het competentiegevoel en veelal ook de motivatie voor 
lezen en spellen.  
Bij compenseren voert de leerling de lees-/spellingtaak wel uit.  
Bij dispenseren is sprake van ontheffing van uitvoering van de lees- en/of spellingtaak. 
 
Compenserende maatregelen 
Op de Borgh wordt gebruik gemaakt van de volgende faciliteiten. Welke faciliteiten worden 
ingezet is geheel afhankelijk van de ernst van de dyslexie, de groep waarin de leerling zit, de 
behoefte van de leerling en de mogelijkheden in de groep.   

Lezen  
- Ondersteuning tijdens de lessen bij opdrachten die veel leeswerk kosten 

(bijvoorbeeld doordat een ander kind of de leerkracht voorleest of het geven van 
extra tijd).  

- Geen plotselinge leesbeurt geven.  
- Tijdsverlenging bij opdrachten en toetsen waarbij veel gelezen moet worden 
- Boeken lezen met auditieve ondersteuning (bijvoorbeeld Yoleo of Superboek). 

- Teksten op de computer laten voorlezen m.b.v. Read en Write.  

- Gebruik maken van gesproken schoolboeken op de computer (Dedicon). 

Spelling 
- Gebruik van hulpkaarten, bijvoorbeeld een kaart met tweetekenklanken 

(spellingskaart of spiekkaart spelling).   
- Gebruik van een stappenplan voor zelfcorrectie bij spelling. 
- Schrijf- en spelfouten worden niet meegerekend bij onderdelen waarbij de spelling 

niet specifiek getoetst wordt. Dit geldt voor alle vakken (bijvoorbeeld bij 
topografie). Bij Engels worden fonetische fouten niet fout gerekend, tenzij het 
woord een andere betekenis heeft gekregen.  

- Teksten zoveel mogelijk op de computer laten maken met gebruik van 
spellingscontrole en de toepassingen van Read en Write.  

- Het maken van het dagelijkse dictee op de computer om daarmee het gebruik van 
de spellingscontrole te oefenen.  

- Een gedifferentieerde beoordeling van dictees (bijvoorbeeld alleen fouten met een 
bepaalde spellingsregel meetellen). 

- Minder woorden en/of zinnen schrijven bij een dictee.  

- De schrijftaak verlichten (minder pagina's). 

- Extra tijd voor schrijftaken. 

 

Overige vakken 

- Gebruik maken van een tafelkaart bij rekenen 
 

Omdat wetenschappelijk bewijs ontbreekt, worden onderstaande (soms succesvol geachte) 
maatregelen op de Borgh niet ingezet:  
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- Vergroten van te lezen teksten. Bij het Centraal Examen in het VO worden teksten 
niet vergroot. Het is daarom belangrijk leerlingen niet te laten wennen aan 
vergrotingen wanneer die later niet meer zijn toegestaan. Daarnaast wordt normaal 
leerlingenwerk ook niet vergroot.  

- Gebruikmaken van dyslexie lettertype  
- Gebruikmaken van gekleurde achtergrond  

 

Inzet compenserende ICT toepassingen 

Vanuit Stichting Quadraten wordt het werken met Read & Write mogelijk gemaakt. Dit is 

een is een onlinetool ter compensatie van ernstige lees- en spellingproblemen. Dit 

programma wordt op z’n vroegst vanaf groep 6 ingezet, vaak na afronding van het 

dyslexiebegeleidingstraject.  

Overwegingen om een leerling hiermee te laten werken zijn: 

• de leerling is uitbehandeld en heeft het minimale niveau van geletterdheid niet 

behaald (eind groep 6);   

• een significante kloof tussen de technische leesvaardigheid van de leerling en het 

niveau van teksten op groepsniveau waardoor de leerling zich niet op het niveau 

passend bij zijn mogelijkheden kan ontwikkelen; 

• een dusdanig slecht handschrift/fijnmotorische problemen waardoor de schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid en het leren spellen worden belemmerd;  

• een te trage verwerkingssnelheid waardoor onnodig achterstand opgelopen wordt.  

• De leerling is gemotiveerd te werken met Read en Write en kan zelfstandig met een 

computer overweg.  

 
Ook is het mogelijk dat door ouders zelf aangeschafte digitale hulpmiddelen en/of 
dyslexiesoftware op school ingezet wordt. Er moet dan wel voldaan worden aan een aantal 
randvoorwaarden: 

- Ouders schaffen op eigen kosten de benodigde materialen aan, behalve digitale 

lesboeken, deze schaft de school aan bij Dedicon. 

- De leerling kan er zelfstandig in de klas mee werken. 

 

Mogelijke dispenserende maatregelen lezen en spellen: 
- Mondelinge overhoring in plaats van schriftelijke overhoring (bijvoorbeeld 

zaakvakken en taalopdrachten). 
- Loslaten van leerdoelen op groepsniveau. 
- Aanpassingen in curriculum Engels (bijvoorbeeld: vrijstelling van schriftelijk Engels, 

mondelinge overhoring, alleen Engels-Nederlands). 
- Bij spelling niet meedoen met de methodetoetsen wanneer dit teveel frustratie met 

zich mee brengt.  
 
Huiswerk 
Wanneer leerlingen behandeling krijgen vanuit de vergoede zorg, betekent dit dat ze thuis 
intensief moeten lezen en spellen. Voor sommige leerlingen kan het huiswerk van school 
dan teveel zijn. We zullen voor deze leerlingen in overleg met ouders het huiswerk van 
school verminderen of dispenseren.  
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4. Signaleren en afname van toetsen  
 

We volgen de ontwikkeling van alle leerlingen in groep 1 tot en met 8 op een systematische 
manier bij het (voorbereidend) lezen en spellen. Eventuele achterstanden kunnen zo tijdig 
worden opgemerkt en worden weggewerkt of geminimaliseerd.  

Om dyslexie vroeg op te sporen, worden de volgende toetsen in groep 1 en 2 afgenomen. 
Deze toetsen zijn afkomstig uit het toetspakket Beginnende geletterdheid (CPS). Bij de 
inschrijving wordt ouders gevraagd of lees- en spellingsproblemen voorkomen in de familie. 
Dit wordt genoteerd in Panassys onder ‘Bijzonderheden’.  

  April 
groep 1  

Oktober groep 
2  

April groep 2  Oktober groep 
3  

rijmtoets  x        

letterkennistoets    x  X (bij zwakke 
leerlingen)  

  

analysetoets    x  X (alleen als in okt 
zwak)  

  

Synthesetoets 1    x  X (alleen als in okt 
zwak)  

  

Benoemsnelheid cijfers en 
letters  

    x  x  

Synthesetoets 2      x    

Synthesetoets 3        x  

  
 Hieronder staat aangegeven welke toetsen we in groep 3 tot en met 8 afnemen. In groep 3 
nemen we ook de toetsen van VLL af, dit gebeurt het hele jaar door. Dit is niet in dit 
overzicht opgenomen.  

 Tussenmeting, 
oktober, zwakke 
lezers/spellers 

Hoofdmeting 1 

Januari/februari 

Tussenmeting, 
april, zwakke 
lezers/spellers 

Hoofdmeting 2 

Juni 

DMT  3-4 + lln met 
mogelijk 
dyslexie 

 3-4 + lln met 
mogelijke 
dyslexie 

AVI  4-8 3-8 alle 
leerlingen 

3: zwakke 
lezers 

3-7: alle lln. 

8: alleen uitval 

Begrijpend 
lezen 

 4-8  3-7 

Spelling  3-8  3-7 

Spelling 
werkwoorden 

 8  7 
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5. Aanpassingen bij de afname van toetsen 
 

Bij de afname van de CITO toetsen uit het LOVS volgen we de richtlijnen die CITO geeft in 
‘Het afnemen van toetsen bij leerlingen met dyslexie’, zie https://www.cito.nl/-
/media/Files/ve-en-po/cito_afnemen_toetsen_dyslexie.pdf?la=nl-
NL&hash=D806A0DDF7089EE7E1A3A09A92180F287A6E3692  

Het advies van Cito voor aanpassingen voor leerlingen met dyslexie is in lijn met de algemene 
richtlijn die Cito hanteert voor het gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen bij toetsen. In 
principe adviseren wij om alle leerlingen de toetsen onder dezelfde omstandigheden te laten 
maken en dus de voorgeschreven afname-instructies te volgen. Dit in verband met de 
vergelijkbaarheid van de resultaten van leerlingen met die van anderen in hun groep en de 
normgroep. Er kunnen omstandigheden zijn die het noodzakelijk maken om toch bepaalde 
aanpassingen te doen of hulpmiddelen toe te staan. De vragen die u bij elke aanpassing moet 
stellen, zijn:  

• Meet de toets nog steeds wat hij moet meten?  
• Leidt de aanpassing tot overcompensatie, waardoor de leerling bevoordeeld wordt ten 
opzichte van andere leerlingen?  
 

Bij de toetsen (niet bij AVI en DMT) zijn de volgende aanpassingen mogelijk:  

- extra afnametijd 
- toets in meerdere delen afnemen 

 
Toets begrijpend lezen 
In 2015 heeft het masterplan dyslexie  samen met CITO nieuwe ‘richtlijnen’ opgesteld voor 
voorlezen van de toets Begrijpend lezen. Dit mag onder bepaalde voorwaarden: het gaat 
dan om leerlingen vanaf groep 5 met ernstige dyslexie die in het onderwijs ook al gebruik 
maken van voorleessoftware of andere aanpassingen en die onvoldoende in staat zijn een 
tekst zelfstandig technisch te doorgronden. De richtlijnen zijn hier na te lezen: 
http://www.stichtingdyslexienederland.nl/images/publicaties/begrijpend_lezen_toetsen_bij
_dyslectische_leerlingen-def2.pdf 

De richtlijnen voor de afname van de Cito toets Begrijpend lezen zijn hieronder nader 
uitgewerkt, zoals omschreven in het dyslexiebeleid van Stichting Quadraten.  

https://www.cito.nl/-/media/Files/ve-en-po/cito_afnemen_toetsen_dyslexie.pdf?la=nl-NL&hash=D806A0DDF7089EE7E1A3A09A92180F287A6E3692
https://www.cito.nl/-/media/Files/ve-en-po/cito_afnemen_toetsen_dyslexie.pdf?la=nl-NL&hash=D806A0DDF7089EE7E1A3A09A92180F287A6E3692
https://www.cito.nl/-/media/Files/ve-en-po/cito_afnemen_toetsen_dyslexie.pdf?la=nl-NL&hash=D806A0DDF7089EE7E1A3A09A92180F287A6E3692
http://www.stichtingdyslexienederland.nl/images/publicaties/begrijpend_lezen_toetsen_bij_dyslectische_leerlingen-def2.pdf
http://www.stichtingdyslexienederland.nl/images/publicaties/begrijpend_lezen_toetsen_bij_dyslectische_leerlingen-def2.pdf
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Trede 1 en 2 zijn gebaseerd op de richtlijnen van Cito. De school is bepalend als het gaat om 
het toestaan en aanbieden van de maatregelen binnen trede 1. Indien trede 1 onvoldoende 
effect sorteert, vindt overleg plaats met de Orthopedagoog(-Generalist) en/of (GZ-) 
psycholoog van Stichting Quadraten over het aanbieden van de maatregelen van trede 2.  
Trede 3 is een uitwerking van de richtlijnen van Masterplan Dyslexie. Aan toepassing van de 
richtlijnen van trede 3 is eveneens overleg met Orthopedagoog(-Generalist) en/of (GZ-) 
psycholoog  voorafgegaan. In het leerlingdossier wordt een notitie gemaakt van de 
toegestane aanpassingen tijdens de toetsafname.  
 

Begrijpend luisteren 
Indien een leerling een zeer zwakke score haalt op de toets begrijpend lezen door het 
onvoldoende niveau van technisch lezen, kan de toets begrijpend luisteren afgenomen 
worden. Dit kan helpend zijn voor het vaststellen van het schooladvies voortgezet 
onderwijs. Verder is het altijd toegestaan om de leerling een toets van een lager niveau aan 
te bieden, het zogenoemde ‘toetsen op maat’. Daarmee zorgen we ervoor dat de leerling 
met dyslexie niet een te moeilijke toets hoeft te maken én dat we van die leerling 
nauwkeurige toetsresultaten krijgt. 

IEP toets (eindtoets) 
Bij de eindtoets kan de leerling extra tijd krijgen om de toets te maken of kan de toets 
worden voorgelezen. Dit voorlezen gebeurt m.b.v. een digitaal bestand.  

Andere (methode) toetsen  
Wanneer de situatie het toelaat én de leerling er baat bij heeft, kunnen toetsen (of delen 
daarvan) worden voorgelezen.   

trede 1 
•Leerling volgt de algemene Cito 

aanpassingen (zie cito.nl):
•Extra tijd
•afname in meerdere delen
•vergroten van teksten
•toetsen op maat

trede 2 
•Zelf tekst (zonder vragen) laten 

lezen voorafgaand aan de toets 
•Alle aanpassingen beschreven 

bij trede 1.

trede 
3 

•tekst wordt gelezen met 
auditieve ondersteuning; 
bij voorkeur door de 
middelen die in de groep 
ook worden ingezet (ICT).

•alle aanpassingen 
beschreven bij trede 1. 
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6. Samenwerken met externen 
 

Wanneer leerlingen begeleiding of een onderzoek krijgen van een externe behandelaar, 
mag deze begeleiding plaats vinden op school of onder schooltijd, mits het gaat om het 
traject van vergoede zorg door de gemeente (er is dan sprake van ernstige, enkelvoudige 
dyslexie). Onze voorkeur heeft begeleiding op school zodat er geen reistijd nodig is en dus 
minder lestijd verloren gaat. In andere gevallen is het niet mogelijk dat een onderzoek of 
begeleiding op of onder schooltijd plaats vindt.  

We vinden het belangrijk samen te werken met de dyslexiebehandelaar en ouders en zo 
mogelijk ook in de groep aan te sluiten op de behandeling. Het is echter niet mogelijk dat 
een leerling in de groep een geheel aangepast programma krijgt, het kind blijft meedoen 
met het groepsaanbod. Maar we kunnen daarbij wel samen zoeken naar mogelijkheden 
waarmee de leerling beter of zo lang mogelijk met de groepsaanpak kan blijven mee doen. 
Door bijvoorbeeld gebruik te maken van een spellingsopzoekboekje dat gebruikt wordt in 
de behandeling.  

Een dyslexiebegeleider (vanuit de vergoede dyslexiezorg) voert regelmatig gesprekken met 
ouders en school. Een dyslexiebegeleidingstraject omvat veelal 5 gesprekken:  

1. Adviesgesprekken: de uitslag van het onderzoek wordt besproken 
2. Startgesprek met de behandelaar 
3. Tussenevaluatie na meetmoment 1 
4. Tussenevaluatie na meetmoment 2 
5. Eindevaluatie 

In principe wordt het adviesgesprek gevoerd zonder aanwezigheid van de school. We zijn 
als school goed op de hoogte van de behandeltrajecten en zijn goed in staat een verslag van 
een dyslexieonderzoek te lezen. We streven ernaar dat de leerkracht aanwezig is bij het 
startgesprek en de eindevaluatie. Of de leerkracht ook aanwezig is bij de tussenevaluatie, 
wordt afgestemd met de behandelaar (en eventueel de ouders).   

De intern begeleider is aanwezig bij een gesprek (adviesgesprek) indien de school een vraag 
heeft die breder is dan alleen de vraag: “is er sprake van ernstige, enkelvoudige dyslexie?”.  

 

  



7. Overdracht en overzicht 
Elke groep heeft een overzicht van de leerlingen met dyslexie en de aanpassingen die gedaan worden. Deze overzichten worden aan het eind van het schooljaar 
bijgewerkt en overgedragen aan de volgende leerkracht, volgens onderstaand model.  

Naam Vastgesteld 
of 
vermoeden? 

Behandelaar 
en tijdstip 

Aanpassingen lezen Aanpassingen spelling  Overig 

      

      

      

      

      

      
Denk aan de volgende compensaties:  
Lezen  

- Ondersteuning tijdens de lessen bij opdrachten die veel leeswerk kosten (bijvoorbeeld doordat een ander kind of de leerkracht voorleest of het geven van extra tijd).  

- Geen plotselinge leesbeurt geven.  
- Tijdsverlenging bij opdrachten en toetsen waarbij veel gelezen moet worden 
- Boeken lezen met auditieve ondersteuning (bijvoorbeeld Yoleo of Superboek). 

- Teksten op de computer laten voorlezen m.b.v. Read en Write.  

- Gebruik maken van gesproken schoolboeken op de computer (Dedicon). 

Spelling 
- Gebruik van hulpkaarten, bijvoorbeeld een kaart met tweetekenklanken (spellingskaart of spiekkaart spelling).   
- Gebruik van een stappenplan voor zelfcorrectie bij spelling. 
- Schrijf- en spelfouten worden niet meegerekend bij onderdelen waarbij de spelling niet specifiek getoetst wordt. Dit geldt voor alle vakken (bijvoorbeeld bij topografie). Bij Engels worden fonetische 

fouten niet fout gerekend.  

- Teksten zoveel mogelijk op de computer laten maken met gebruik van spellingscontrole en de toepassingen van Read en Write. Ook het maken van het dagelijkse dictee op de computer om daarmee 
het gebruik van de spellingscontrole te oefenen.  

- Een gedifferentieerde beoordeling van dictees (bijvoorbeeld alleen fouten met een bepaalde spellingsregel meetellen). 

- Minder woorden en/of zinnen schrijven bij een dictee. Of de woorden overschrijven.  

- De schrijftaak verlichten (minder pagina's). 

- Extra tijd voor schrijftaken. 
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Overige vakken 

- Gebruik maken van een tafelkaart bij rekenen 
 

Mogelijke dispenserende maatregelen lezen en spellen: 
- Mondelinge overhoring in plaats van schriftelijke overhoring (bijvoorbeeld zaakvakken en taalopdrachten). 
- Loslaten van leerdoelen op groepsniveau. 
- Aanpassingen in curriculum Engels (bijvoorbeeld: vrijstelling van schriftelijk Engels, mondelinge overhoring, alleen Engels-Nederlands). 
- Bij spelling niet meedoen met de methodetoetsen wanneer dit teveel frustratie met zich mee brengt.  

 
Huiswerk 

Wanneer leerlingen behandeling krijgen vanuit de vergoede zorg, betekent dit dat ze thuis intensief moeten lezen en spellen. Voor sommige leerlingen kan het huiswerk van school dan teveel zijn. We zullen voor 
deze leerlingen in overleg met ouders het huiswerk van school verminderen of dispenseren.  

 

 


