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INLEIDING
In Nederland heeft ongeveer tien procent van de leerlingen op de basisschool moeite met leren
lezen. Niet goed kunnen lezen heeft verstrekkende gevolgen voor de gehele schoolloopbaan en voor
het functioneren in een geletterde maatschappij als de onze. Het voorkomen van leesproblemen en
het zo vroeg mogelijk verhelpen hiervan is een belangrijke taak waar basisscholen voor staan.
Om te komen tot verbetering van het onderwijs aan leerlingen met (potentiële) leesproblemen heeft
het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Procesmanagement Primair Onderwijs het
Protocol Leesproblemen en Dyslexie ontwikkeld. Het protocol dat nu voor u ligt is een vertaling van
dit landelijke protocol naar de situatie op basisschool Panta Rhei in Beverwijk.
Het dyslexieprotocol geeft de medewerkers van onze school en de ouders handvatten om stagnaties
in de ontwikkeling van de beginnende- en gevorderde geletterdheid vroegtijdig te signaleren en
zoveel mogelijk te verhelpen. Op het entreeformulier wordt er aan de ouders van toekomstige
leerlingen al naar kenmerken van dyslexie gevraagd in de voorschoolse periode. Uit onderzoek is
bekend, hoe eerder leesproblemen kunnen worden opgespoord, hoe groter de kans is dat een
interventieprogramma succes heeft.
Aan de hand van een gedetailleerd uitgewerkt stappenplan (zie bijlage 1) kan de leerkracht samen
met de zorgcoördinator op school, de kinderen met leesproblemen op systematische wijze volgen en
begeleiden. Bij de meeste kinderen met leesproblemen zal dit leiden tot een verbetering van de
leesprestaties. Bij ongeveer drie procent van de leerlingen zal het leesproces echter altijd moeizaam
blijven verlopen, omdat bij hen sprake is van dyslexie. Ook in het geval van dyslexie is een
vroegtijdige onderkenning belangrijk. Voor kinderen met dyslexie is gespecialiseerde hulp nodig die
gericht is op het behalen van een zo hoog mogelijk niveau van functionele geletterdheid. Vaak zal dit
gebeuren met gebruikmaking van compensatiestrategieën en hulpmiddelen als de computer en
ingesproken of gescande teksten.
Dit protocol sluit aan bij de tussendoelen Beginnende Geletterdheid. Het protocol is herzien, omdat
in praktijk bleek dat het vooral gebruikt werd door de leesspecialisten. Omdat de informatie voor
leerkrachten is bedoeld, is ervoor gekozen om de herziene versie in te delen in jaargroepkaternen
waarin nieuwe inzichten en beleidsontwikkeling zijn verwerkt. Uit praktijk blijkt dat leerkrachten zich
steeds bewuster worden van de cruciale rol die zij vervullen in de lees- en spellingontwikkeling van
leerlingen.
Vanaf 2011 is passend onderwijs een feit. Er wordt gestreefd naar goed onderwijs voor iedereen. Om
dit in de praktijk te kunnen brengen, spreek je van een onderwijscontinuüm; een reeks op elkaar
aansluitende en elkaar aanvullende onderwijsarrangementen die voor iedere leerling passend
onderwijs garanderen. Scholen bieden een basisarrangement voor de meeste leerlingen, met daar
bovenop (zeer) intensieve arrangementen voor leerlingen die meer zorg nodig hebben. In het
onderwijscontinuüm wordt ervan uit gegaan dat het bieden van passend onderwijs aan
zorgleerlingen een onderdeel is van het onderwijs binnen de school.
Het onderwijscontinuüm wordt gezien als een goed hulpmiddel en instrument binnen het
kwaliteitsbeleid van de school. Het bepleit een aanpak op groepsniveau en het werken met
groepsplannen.
Als er wordt gesproken over het continuüm van zorg op het gebied van lezen, leesproblemen en
dyslexie, wordt er landelijk gebruik gemaakt van de 4 zorgniveaus van Struiksma (2005).
Binnen het landelijk protocol leesproblemen en dyslexie, wordt deze aanpak uitgewerkt.
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Het continuüm gaat uit van 4 zorgniveaus waarop het onderwijs aan en de begeleiding van leerlingen
met lees- of spellingproblemen gedefinieerd kan worden en vormt de rode draad in het protocol.
Zorgniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband.
Zorgniveau 2: Extra zorg in de groepssituatie door de groepsleerkracht.
Zorgniveau 3: Specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de zorgspecialist in de
school.
Zorgniveau 4: Diagnostiek en behandeling in zorginstituut
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1. WAT IS DYSLEXIE?
1. WAT IS DYSLEXIE?

De snelheid in decoderen, ofwel automatisering, is het kernprobleem van dyslectici.
In Nederland worden officieel de volgende definities van dyslexie gehanteerd:
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het
accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau (Stichting Dyslexie
Nederland, 2008)
Dyslexie is een specifieke lees- en spellingstoornis met een neurobiologische basis, die wordt
veroorzaakt door cognitieve verwerkingsstoornissen op het raakvlak van fonologische en
orthografische taalverwerking. Deze specifieke taalverwerkingsproblemen wijken proportioneel af
van het overige cognitieve, en met name de taalverwerkingsprofiel en leiden tot ernstige problemen
met het lezen en spellen van woorden ondanks regelmatig onderwijs. Dit specifieke lees- en
spellingprobleem beperkt in ernstige mate een normale educatieve ontwikkeling, die op grond van de
overige cognitieve vaardigheden geïndiceerd zou zijn (Blomert, 2006)
Dyslexie is het best omschreven als een combinatie van mogelijkheden en moeilijkheden die het
leerproces beïnvloeden bij lezen, spellen, schrijven en vaak ook rekenen. In Nederland heeft
ongeveer 4% van de basisschoolpopulatie dyslexie; deze leerlingen hebben ernstige lees- en/of
spellingproblemen die het gevolg zijn van een gebrek aan automatisering en fonologische tekorten.
Deze twee laatste componenten worden steeds meer gezien als de kern van het probleem.
Het probleem moet hardnekkig zijn. Dit moet worden aangetoond door een langere periode met
herhaalde testafnames. Als extra, planmatige en intensieve didactische maatregelen en
remediëringsinspanningen nauwelijks leiden tot een verbetering, spreekt met van hardnekkigheid.
Dit noem je didactische resistentie. Dit kan worden aangetoond wanneer de leerling nauwelijks
vooruitgang boekt op genormeerde toetsen gedurende ten minste een half jaar intensieve
begeleiding (2 perioden van minimaal 12 effectieve weken: drie keer per week 20 minuten volgens
een planmatig effectief gebleken aanpak).
1.1 OORZAKEN VAN DYSLEXIE
In verreweg de meeste gevallen is sprake van een probleem op het terrein van de fonologische
verwerking en toegankelijkheid van taalkennis. De lees- en spellingproblemen zijn een gevolg van
een onvolledige en/of moeizame automatisering van het lees-/spelingproces. Het gaat hierbij om het
vlot herkennen van klankstructuur van woorden en omzetten van schrift in een corresponderende
klankcode. Kinderen met dyslexie lezen en spellen vaak langzamer en de problemen nemen toe
naarmate de lees- of spellingtaak complexer wordt en bij tijdsdruk of spanning. Daarbij ondervinden
zij moeilijkheden bij het vloeiend lezen van een verhaal en het begrijpen van teksten. De precieze
oorzaak van dyslexie is nog niet aangetoond. Wel weten we dat er sprake is van een erfelijke
component. Als een leerling een ouder heeft met dyslexie, heeft hij ongeveer 40% kans er ook
aanleg voor te hebben. De genetische aanleg is zeker niet allesbepalend, ook kinderen zonder
familielid met dyslexie kunnen dyslectisch zijn.
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1.2 GEVOLGEN VAN DYSLEXIE
Ernstige lees-/spellingproblemen kunnen grote gevolgen hebben voor de desbetreffende leerling. Er
zijn vakspecifieke problemen, gevolgen voor de schoolloopbaan en sociaal- emotionele gevolgen.
PROBLEMEN BIJ HET LEREN IN HET ALGEMEEN
Dyslectische leerlingen hebben een beperkt arsenaal aan leerstrategieën, een trage verwerking van
(talige) informatie als gevolg van een algemeen automatiseringsprobleem. De prestaties nemen
zichtbaar af bij dubbeltaken en werken onder tijdsdruk. Dit valt het meest op in toetssituaties.
Dyslectische leerlingen snappen vaak complexe vragen niet, terwijl ze het antwoord wel weten. Dit
komt doordat dyslectici moeite hebben met het plannen en vasthouden van de volgorde van
denkstappen. Daarnaast hebben zij moeite met het onthouden van meervoudige instructies, terwijl
zij de afzonderlijke taken wel kunnen uitvoeren. Dit heeft te maken met het feit dat dyslectici vaak
een beperkt kortetermijngeheugen hebben. Het overschrijven van het bord en informatie noteren
die de leerkracht dicteert, kost moeite. Dyslectici hebben vaak woordvindingsproblemen.
Verder valt op dat dyslectische kinderen weinig leerstrategieën kennen en vaak niet de meest
efficiënte kiezen. Dat komt omdat ze te weinig instructie krijgen in leerstrategieën en de instructie
blijft op een te abstract niveau. De instructie is vaak alleen auditief, terwijl dyslectici behoefte
hebben aan visuele ondersteuning bijvoorbeeld door pictogrammen.
PROBLEMEN BIJ HET LEZEN
Een laag leestempo (met of zonder veel leesfouten) leidt soms tot problemen met begrijpend lezen.
Hiermee hangt samen dat leerlingen minder lezen, doordat het lezen zoveel moeite kost, waardoor
de ontwikkeling van de (lees)woordenschat kan achterblijven. De leesproblemen vallen het meest op
bij hardop lezen, waarbij het leestempo traag is en de lezer overwegend spellend of raden leest. De
meeste moeite hebben dyslectici met het onthouden van letters, analyseren en synthetiseren van
woorden, het aangeven van de positie van een klank in een woord en het her synthetiseren van een
woord als bepaalde klanken worden weggelaten of worden toegevoegd.
PROBLEMEN BIJ HET SP ELLEN
De spellingproblemen van dyslectische leerlingen komen het meest tot uiting bij spontane
schrijfproducten. Moeite hebben met spelling belemmert het schrijven van teksten waar een idee of
verhaallijn uiteen wordt gezet.
Ze maken langdurig veel basale spellingfouten, ze kennen en onthouden weinig tot geen
spellingregels en ze corrigeren zichzelf niet. Van de spellingregels die dyslectici wel kennen, weten ze
vaak niet wanneer en hoe ze deze moeten toepassen. Dyslectische leerlingen schrijven vaak
onleesbaar en ze maken veel doorhalingen. Bij kinderen die wel leesbaar schrijven, valt het trage
schrijftempo op.
PROBLEMEN BIJ HET RE KENEN
Dyslectische leerlingen hebben moeite met (snel) rekenen en onthouden van symbolen. Zij draaien
nog wel eens getallen boven de 10 om en hebben moeite met volgordes. Er worden leesfouten
gemaakt bij vraagstukken die woorden bevatten.
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PROBLEMEN BIJ ZAAKVAKKEN
Dyslectici hebben moeite met het onthouden of ophalen van namen uit het geheugen, dit is
bijvoorbeeld een probleem bij topografie. Daarnaast hebben zij moeite met het snel en accuraat
lezen van (lange) teksten en problemen bij het maken van verslagen.
PROBLEMEN BIJ VREEMDE TALEN
Bij vreemde talen is het voor dyslectische leerlingen lastig om nieuwe woorden te leren, te spellen en
te lezen.
GEVOLGEN VOOR DE SCHOOLLOOPBAAN
Er bestaan verschillen in de mate waarin de lees- en spellingproblemen als een last worden ervaren.
In alle gevallen geldt dat flink wat doorzettingsvermogen nodig is. Het onderwijs kan hierin een
ondersteunende rol spelen door het beschikbaar stellen van compenserende hulpmiddelen.
SOCIAAL-EMOTIONELE GEVOLGEN
Kinderen die hun lees-/spellingproblemen om wat voor reden dan ook niet accepteren, zich niet
competent voelen en een laag zelfbeeld hebben, krijgen in de meeste gevallen (ernstige) sociaalemotionele problemen. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met:




risicofactoren in de omgeving (acceptatie van ouders en leraren, eisen van de omgeving,
onvoldoende ondersteuning, stress in het gezin);
risicofactoren met betrekking tot kindkenmerken (aandachtstoornis, andere
ontwikkelingsstoornissen, aangeleerde hulpeloosheid, motivatieproblemen);
riskant probleemgedrag (antisociale gedragsproblemen, autoriteitsproblemen, onvoldoende
band met het schoolleven, problematische omgang met leeftijdsgenoten).

CONCLUSIE
Dyslexie is een complex probleem, dat verder gaat dan het niet goed kunnen lezen en/of spellen. Het
heeft invloed op het hele cognitieve functioneren en, als het niet op tijd wordt onderkend op school,
ook op de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling. In de bovenbouw is het daarom van
belang bij alle vakken rekening te houden met de lees- en spellingsproblemen. Waar aan te denken
valt en wat dan te doen, is te lezen in bijlage 2 (dit is een lijst met mogelijke problemen die zich voor
kunnen doen en hoe te handelen)
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2. DE DIAGNOSE VAN DYSLEXIE EN EEN DYSLEXIEVERKLARING
Het diagnostisch onderzoek naar dyslexie en het afgeven van een dyslexieverklaring ligt in handen
van psychologen en orthopedagogen op het niveau van GZ- psychologen met een erkende
bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek.
Er zijn drie niveaus van de diagnose dyslexie:
1- De onderkennende diagnose: het toewijzen van een leerling aan de categorie “dyslexie” op
basis van een aantal objectief waarneembare kenmerken van het probleem, criterium van de
achterstand en de didactische resistentie. Panta Rhei kan hieraan een gerichte bijdrage
leveren door dossiervorming van alle observaties, de toetsresultaten, de plannen mogelijke
dyslexie en de evaluaties hiervan te overleggen.
2- De verklarende diagnose: een samenhangend beeld van de factoren die ten
grondslag liggen aan de dyslexie en de eventueel compenserende en belemmerende
factoren.
Mogelijke factoren kunnen zijn: fonologische tekorten, tekort in de toegankelijkheid van
taalkennis, problemen met het werkgeheugen en erfelijkheid.
3- De indicerende of handelingsgerichte diagnose: De globale richtlijnen voor een aanpak die de
indicerende diagnose vormen worden gebaseerd op:




De onderkennende en de verklarende diagnose en de daarvan afgeleide specifieke
pedagogische- didactische behoeften m.b.t. lezen en spellen;
De analyse van de onderwijsbelemmeringen die het gevolg zijn van de dyslexie;
Het eventuele samengaan van de dyslexie met andere leer- gedrag- en
ontwikkelingsstoornissen (co-morbiditeit);

Een diagnosticus vermeldt in een dyslexieverklaring zijn bevindingen op het gebied van de
onderkennende, verklarende en indicerende diagnose.
Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben recht op specifieke maatregelen of faciliteiten. De
maatregelen en faciliteiten waar leerlingen op Panta Rhei recht op hebben, staan beschreven in
bijlage 2 (dit is een lijst waar leerkrachten en leerlingen in samenspraak uit kunnen kiezen en die wij
als school goedgekeurd hebben).
Een dyslexieverklaring is onbeperkt geldig. Het kan wenselijk zijn bepaalde onderdelen van de
verklaring na verloop van tijd aan te passen aan de dan geldende omstandigheden met het oog op
veranderingen in aanpak en faciliteiten.
Voor Panta Rhei betekent dit dat aan het eind van een schooljaar met de leerling wordt gekeken naar
de aanpak en faciliteiten die de leerling het afgelopen jaar heeft gekregen. Zo nodig wordt dit
bijgesteld en doorgegeven aan de nieuwe leerkracht.
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3 SIGNALERING VAN DYSLEXIE
Vroegtijdige signalering van dyslexie heeft op Panta Rhei een hoge prioriteit. Er zijn in alle groepen,
vanaf groep 1 tot en met groep 8, observatie-, meet- en toetsmomenten tijdens een schooljaar. Deze
worden gevolgd door interventieperiodes waarin handelingsgericht gewerkt wordt aan de
fonologische- en/of fonemische ontwikkeling of aan de lees- en of spellingsproblemen van het kind.
Deze toetsmomenten en interventieperiodes staan per groep beschreven in een stappenschema,
waarbij als richtlijn de protocollen “Leesproblemen en dyslexie groep 1-2, 3, 4 en 5-8 ” van het
Expertisecentrum Nederland zijn genomen. De stappenschema’s zijn als bijlagen opgenomen in dit
dyslexieprotocol. De leerkrachten volgen het stappenschema (bijlage 1) van hun leerjaar, zodat
iedere leerkracht dezelfde aanpak biedt.
Ieder schooljaar wordt de toetskalender door de zorgcoördinatoren aangepast aan de geldende data
en weeknummering van dat betreffende schooljaar.
De toetsen worden het liefst door de leerkracht zelf afgenomen, zodat de leerkracht een completer
beeld krijgt van de leerling. Als een specialist de toets afneemt dan worden de resultaten met de
leerkracht besproken.
Alle op Panta Rhei werkzame leerkrachten zijn bekend met deze observaties en toetsen en de daarbij
behorende meetmomenten voor zijn/haar groep (zie bijlage 3)
3.1 AFNAME LEESTOETSEN
In de groepen 3 t/m 8 wordt in januari en juni het leesniveau bepaald aan de hand van de DMT en de
AVI leeskaarten. Extra toetsmomenten in oktober en april (alle leerlingen groep 3) Vanaf groep 4
kunnen leerlingen gescreend worden met het dyslexie screeningsinstrument. Dit gaat in overleg met
ZOCO. Eventueel kunnen bij de leerlingen ook de DMT afgenomen worden, alleen moeten de
gegevens van de tussentoetsen na afloop verwijderd worden uit het LOVS systeem. De AVI
leeskaarten geven inzicht in het technisch lezen van teksten. We onderscheiden hierbij het
beheersingsniveau en het instructieniveau. Het beheersingsniveau is het niveau waarop een kind
zelfstandig kan lezen. Het instructieniveau is het niveau tussen het beheersingsniveau en het niveau
waarop het kind dusdanig veel fouten maakt bij het lezen van een tekst en dusdanig veel tijd nodig
heeft bij het lezen van een tekst dat dit niveau nog te hoog gegrepen blijft (frustratieniveau).
Overzicht streefdoelen per periode:
Maart
Juni
Januari
Juni
Januari
Juni
Januari
Juni
November
Januari
Juni

Groep 3
Groep 3
Groep 4
Groep 4
Groep 5
Groep 5
Groep 6
Groep 6
Groep 7
Groep 7
Groep 7

AVI start-M3
AVI E3
AVI M4
AVI E4
AVI M5
AVI E5
AVI M6-E6
AVI E6-M7
AVI M7
AVI E7-Plus
AVI Plus

AVI M7 is het minimale niveau om met het lezen van teksten in onze maatschappij te functioneren.
Ons streven is dat 95 % van de kinderen van groep 6 in AVI M7 lezen. Zij beheersen dan het E6
niveau en kunnen dan de meeste teksten vlot technisch lezen. Hierdoor kan de aandacht zich meer
gaan richten op de inhoud van de tekst.
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3.2 AFNAME SPELLINGT OETSEN
In februari en juni worden de CITO-spellingtoetsen afgenomen. Daarnaast worden er in de klas
dictees afgenomen volgens de richtlijnen van de methode Staal.
De Cito-uitslagen worden als volgt geïnterpreteerd:
I-niveau:

De 20% hoogst scorende leerlingen, hoogste 10% scoort I+-niveau

II-niveau :

De 20% leerlingen die boven tot ruim boven het landelijk gemiddelde scoren

III-niveau :

De 20% leerlingen rond het landelijk gemiddelde scoren

IV-niveau :

De 20% leerlingen die ruim onder het landelijk gemiddelde scoren

V-niveau :

De 20% laagst scorende leerlingen, laagste 10% scoort V ⁻-niveau

3.3 WIE ZIJN DE ZWAKKE LEZERS EN SPELLERS
Leerlingen die opvallen en een V of V ⁻- score behalen bij de signaleringstoetsen, worden besproken
met de zorgcoördinator. Leerlingen die een lage IV-score halen worden nauwkeurig gevolgd. Dit zijn
de zogenaamde “vinger-aan-de-pols-leerlingen”. Deze leerlingen zitten in de C groep en krijgen
verlengde instructie. De leerkracht biedt deze leerlingen meerdere oefenmomenten aan en houdt
door middel van observaties bij of deze leerlingen vorderingen maken.
Leerlingen die op ten minste drie opeenvolgende meetmomenten een V of V ⁻- score halen op de
DMT (Drie Minuten Toets) en/of een V of V ⁻- score op spelling ondanks minstens een half jaar
extra begeleiding, van 3x per week 20 minuten (door de leerkracht, remedial teacher of
leesspecialist) kunnen dyslectisch zijn.
Hiertoe behoren ook leerlingen met een substantiële achterstand wat op grond van uit onderzoek of
vastgestelde intelligentie niet te verwachten is. Daarnaast wordt er ook gelet op discrepantie binnen
de verschillende vakgebieden. Ouders van deze leerlingen worden door de leerkracht geïnformeerd.
Deze leerlingen kunnen door de ouders, in goed overleg met de zorgcoördinator, worden aangemeld
bij een particulier onderzoeksbureau. De kosten van het onderzoek zijn voor eigen rekening.
Behandeling door een externe behandelaar kan alleen goed werken als er een goed overleg en een
eenduidige aanpak is met de school.
Mochten ouders geen onderzoek willen laten doen, maar er is toch een discrepantie binnen de
vakgebieden zijn en heeft school nog steeds het vermoeden van dyslexie, dan zal dit in de overdracht
naar het VO ter sprake komen. De scholen voor voortgezet onderwijs screenen tegenwoordig alle
leerlingen aan het begin van de brugklas op dyslexie. Wellicht kan daar een diagnose dyslexie uit
voortvloeien.
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3.4 DE DOORGAANDE LIJN
In de stappenschema’s per groep staan welke toetsen wanneer afgenomen worden en welke
stappen daarna ondernomen worden. De zorgcoördinatoren bewaken dit proces. Zij zien toe op het
verloop van de uitvoering: dat de toetsen op het juiste moment afgenomen worden, dat er
interventie- en handelingsplannen gemaakt worden van leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben en dat die plannen worden geëvalueerd en bijgesteld. De leerlingen worden na elk
toetsmoment door de leerkracht met de zorgcoördinator besproken. Op deze wijze worden de
afspraken bewaakt, ook bij de overgang naar een andere groep.

3.5 GROEPS- EN LEERLINGBESPREKINGEN
Op het rooster staat 2 keer per jaar een groepsbespreking gepland. Tijdens deze bespreking wordt de
groep als geheel bekeken en besproken. Hier wordt het groepsplan aangepast daarnaast bekijkt de
zorgcoördinator de toetsresultaten en signaleert samen met de leerkracht de zorgleerlingen.
Daarnaast is het mogelijk om een leerling tijdens een Effectieve Leerling Bespreking (ELB) te
bespreken.
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4. BEGELEIDING EN INTERVENTIE LEERLINGEN MET LEESPROBLEMEN OF DYSLEXIE
Ernstige lees- en spellingachterstanden kunnen worden voorkomen, dan wel teruggedrongen door
lees- en spellingproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium van het taal/leesonderwijs te
onderkennen en te behandelen en zo de sociaal-emotionele gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leesinterventies voor het negende levensjaar moeten
beginnen, willen ze effect hebben. Dit heeft te maken met de grote mate van plasticiteit van het
brein van jonge kinderen en het feit dat verkeerde lees- en spellinggewoonten nog niet dusdanig zijn
ingeslepen dat ze bijna niet meer af te leren zijn. Groep 4 wordt hierdoor gezien als een soort laatste
kans; als je het nu niet leert, leer je het steeds moeizamer. Voor de leerkrachten van groep 4 ligt hier
dus een belangrijke taak.
Als er in de onderbouw alles aan gedaan is om het lezen en spellen te versterken, zullen er in de
bovenbouw altijd leerlingen zijn die extra hulp nodig hebben bij lezen, spellen en stellen. Bij sommige
leerlingen vallen de problemen met lezen en spellen pas later in de basisschoolperiode op, wanneer
woorden en teksten die zij moeten lezen en schrijven complexer worden. Zeker als de problemen
gevolgen hebben voor hun motivatie, zelfbeeld en intellectuele ontwikkeling. Het is dus van het
grootste belang om in de bovenbouw te blijven letten op signalen van dyslexie.
HET OPZETTEN VAN EEN PLAN
Wanneer de stagnatie in ontwikkeling dusdanig ernstig of hardnekkig is, (dat wil zeggen bij herhaling
een V of V ⁻- score op de DMT en/of een V of V ⁻- score op de Cito Spellingtoets is vermoedelijke
dyslexie) is de deskundigheid van een zorgspecialist/taalspecialist op school nodig.
Dit is ook het geval wanneer de leerkracht onvoldoende vooruitgang ziet bij leerlingen met een
minder ernstige achterstand bij lezen en spellen.
Na een analyse van de toetsresultaten en een evaluatie van de begeleiding van de leerkracht, kan de
zorgcoördinator beslissen dat er aanvullende diagnostische toetsen worden afgenomen.
De leerkracht stelt eventueel samen met de zorgcoördinator het plan “mogelijke dyslexie” op (te
vinden in Parnassys) dat nauw is afgestemd op het stappenschema en de groepsleerkracht voert met
de leerling het plan uit.
In essentie verschilt de begeleiding van leerlingen met ernstige lees- en/of spellingproblemen niet
van die van kinderen met mindere ernstige lees- en/of spellingproblemen. Alleen de intensiteit zal
verschillen: leerlingen met ernstige lees- en/of spellingproblemen of dyslexie hebben vaker
(frequentie van de interventies per week) en langer (totale interventieperiode) hulp nodig bij het
aanleren van de technische vaardigheden.
Daarnaast is het in gesprek gaan met de dyslectische leerling belangrijk. Tijden het gesprek kunnen
de leerlingen aangeven waar zij behoefte aan hebben. Op deze manier doen zij metacognitieve
vaardigheden op die ze nodig hebben om uiteindelijk zelfstandig lerende individuen te kunnen
worden. Als er dyslexie gediagnostiseerd is, wordt een plan opgezet en de afsprakenkaart (bijlage 6)
ingevuld. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een format dat te vinden is in het mapje dyslexie in
Parnassys.
Indien ouders een extern bureau willen inschakelen om hun kind te begeleiden, is Panta Rhei bereid
om samen te werken. Wij kunnen echter alleen samenwerken als de behandelmethode van de
externe behandelaar en de hulpplannen op school afgestemd kunnen worden op elkaar.
DYSLEXIEMAP IN PARNASSYS
Zodra een leerling op Panta Rhei wordt aangemeld, wordt de vraag gesteld of er dyslexie in de
familie voorkomt. Zodra dit het geval is, wordt bij de leerling een mapje “dyslexie” aangemaakt door
de administratie. Mocht dit later tijdens de schoolloopbaan naar voren komen, dan wordt dit mapje
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door de zorgcoördinatoren aangemaakt. Hierin worden alle stappen met betrekking tot de extra
begeleiding kort genoteerd. De uitleg van deze werkwijze is te vinden in bijlage 5.

4.1 BEGELEIDING DOOR DE LEERKRACHT
De eerst verantwoordelijke voor de begeleiding is en blijft de groepsleerkracht van de leerling.
De extra hulp begint altijd in de klas. Een goed klassenmanagement is essentieel om leerlingen met
dyslexie goed te begeleiden in de klas.
KLASSENMANAGEMENT
Het directe instructiemodel is een organisatiemodel dat ruimte biedt voor interventiemomenten
voor leerlingen die extra instructie en oefening voor lezen en spellen nodig hebben. Alle groepen
maken gebruik van de instructietafel. Mocht de groep te groot zijn, werken de leerkrachten niet aan
de instructietafel, maar wel met het systeem van de instructietafel.
Dyslectische kinderen hebben baat bij duidelijke, expliciete instructie waarbij denkstappen hardop
voor gedaan worden en na wordt gegaan of de leerlingen de stappen begrijpen. Daarnaast is het
belangrijk dat de leerkracht hardop voordoet hoe het denkproces verloopt. De leerling heeft
behoefte aan veel herhaling en het nemen van kleine stapjes. Maak de instructie zo concreet
mogelijk, verbindt het aan de werkelijkheid en maak visueel. Zorg voor optimale mogelijkheden voor
concentratie, omdat deze leerlingen een enorme inspanning moeten leveren.
Bij begeleide inoefening wordt gebruik gemaakt van geheugensteuntjes. Vooral bij het aanleren en
onthouden van spellingregels is dat zeer effectief.
Om te komen tot een systematische aanpak van lees- en/of spelingproblemen, werkt de leerkracht
volgens een handelingsplan, dat op afgesproken momenten in het jaar (na de meetmomenten)
wordt geëvalueerd en eventueel wordt bijgesteld.

UITGANGSPUNTEN
De dyslectische leerling krijgt verlengde instructie voor lezen en spellen. De oefeningen zijn
taakgericht en sluiten nauw aan bij de methoden die gebruikt worden.
De leerkrachten werken volgens de uitgangspunten van de volgende methoden:

VOORBEREIDEND LEZEN IN GROEP 1 EN 2
De leerkrachten werken vanuit de map fonologisch bewustzijn van het CPS. Daarnaast is er een
taalbeleidsplan groep 1-2 waarin staat beschreven welke voorbereidende leesactiviteiten gedaan
worden. Voorbeelden hiervan zijn de boekenkring en de klankmuur.
LEREN LEZEN EN SPELLEN IN GROEP 3
De leerkrachten gebruiken geen methode maar houden de richtlijnen van Veilig Leren Lezen (VLL)
aan. Deze werkwijze is vastgelegd in het taalbeleidsplan Aanvankelijk en Technisch lezen. Materialen
die daarbij gebruikt worden, komt af van de methode Veilig Leren Lezen.
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LEZEN EN SPELLEN IN GROEP 4 T/M 8
Voor het voortgezet technisch lezen wordt geen methode gebruikt, maar houden de richtlijnen van
Estafette en Staal aan. Deze werkwijze is vastgelegd in het beleidsplan Technisch lezen. Materiaal dat
daarbij gebruikt wordt, komt van de methode Estafette.
Voor begrijpend lezen worden themateksten gebruikt en de methode Nieuwsbegrip.
Voor spelling wordt de methode Staal gebruikt.
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4.2 MATERIALEN EN MAATREGELEN
ORTHOTHEEKMATERIALEN
Voor diagnostiek:




Protocol Leesproblemen en dyslexie 1-2, 3, 4 en 5-8.
Map OBD: het diagnosticeren van dyslexie
DTLAS

Voor lezen:










Speciale leesbegeleiding, Luc Koning, een orthodidactisch programma bij het voortgezet
lezen
Map begeleid hardop lezen
Veilig en vlot boekjes van Veilig Leren Lezen
Vloeiend en vlot boekjes van Estafette
Ideeënmap met verschillende leesvormen
Lekker lezen boekjes van Malmberg
Leerboek 5 t/m 10 Leesweg
Samenleesboeken voor ouder en kind (Delubas)
ICT hulpmiddel TextAid

Voor spellen




F&L materiaal
Methodemateriaal Staal
ICT hulpmiddel TextAid

HULPMIDDELEN, COMPENSATIE EN DISPENSATIE
De compenserende en dispenserende maatregelen hebben we in een aparte bijlage opgenomen. Dit
is een overzicht van een groot aantal maatregelen. Niet alle maatregelen zijn voor iedere leerling
wenselijk (zie bijlage 2). Compenserende en dispenserende maatregelen en hulpmiddelen staan
genoteerd op een leerlingenkaart (bijlage 6) die in te vullen is via Parnassys.

4.3 SOCIAAL-EMOTIONELE PROBLEMEN ALS GEVOLG VAN DYSLEXIE
Het voorkomen van sociaal-emotionele problemen is niet altijd mogelijk. Als dyslexie is vastgesteld, is
het voor een kind belangrijk, dat de leerkracht weet wat dyslexie betekent en weet wat de leerling
nodig heeft om lees- en schrijftaken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het kind heeft ook een
leerkracht nodig die aan hem uitlegt waarom hij moeite heeft met bepaalde taken, zodat hij beter
inzicht krijgt in zijn eigen leerproces. De mate waarin een leerling last heeft van de gevolgen van zijn
dyslexie, hangt voor een belangrijk deel af van de manier waarop de school ermee omgaat en wat zij
de leerling te bieden heeft.
Rekening houdend met de omstandigheden (groep en leerkracht) bieden wij de leerlingen de
ondersteuning die daadwerkelijk geboden kan worden.
Iedere leerling heeft wel iets waar hij minder goed in is en waar hij hulp bij nodig heeft.
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Op onze school begeleiden we leerlingen d.m.v. remediëren, compenseren en dispenseren. We
maken gebruik van hun sterke kanten en leggen de nadruk op alles wat ze wel kunnen en waar de
leerling goed in is. Dat is voor alle leerlingen prettig, maar wordt belangrijker naarmate het leren op
een of meer leergebieden moeizamer verloopt. Leerlingen die dit niet zelf kunnen aangeven, worden
geholpen door de leerkracht/zorgcoördinator/dyslexiecoach. Tijdens het gesprek wordt de leerling
gewezen op de sterke kanten die hij of zij heeft en de hulp die naar ons inzicht nodig is. De leerling
wordt gewezen op de verschillende mogelijkheden om deze hulp te krijgen.
Dyslexie heb je voor het leven en is een stoornis waarmee je moet leren leven en waar elke
dyslecticus in meer of mindere mate zijn hele leven last van heeft, ook al hebben de ouders en de
leerkrachten adequate ondersteuning geboden bij het leren lezen en spellen. Er zijn natuurlijk
verschillen in de mate waarin iemand last heeft van zijn dyslexie. Dat hangt af van de persoonlijkheid
en intellectuele mogelijkheden. Een grote mate van doorzettingsvermogen is nodig en de
beschikbaarheid van compensatiemogelijkheden.
Om als school leerlingen met dyslexie die sociaal emotionele ondersteuning te bieden, kunnen zij
altijd terecht bij de dyslexiecoach. Zij kunnen een afspraak maken om eens 1 op 1 een gesprek te
voeren over wat hen bezighoudt. Daarnaast organiseert de dyslexiecoach om de maand een
bijeenkomst voor dyslectische leerlingen. Dit vindt net na schooltijd plaats. Tijdens deze bijeenkomst
kunnen leerlingen onder het genot van een hapje en drankje praten over hun gevoelens of elkaar tips
geven. De leerlingen worden door middel van een brief van de dyslexiecoach op de hoogte gesteld
van deze mogelijkheden.

4.4 ROL VAN DE OUDERS
Ouderbetrokkenheid is erg belangrijk voor een school. Goede contacten tussen school, ouders en
leerlingen werken door in de kwaliteit van een school en komen de leerprestaties én de
maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen ten goede. Een school waarbij sprake is van een
open communicatie tussen ouders, leraren en directie en waarin leraren en ouders zich als partners
zien die in goede onderlinge samenwerkging vorm geven aan doelen en inrichting van de school.
Leerkrachten dienen zich open te stellen voor ouders met verschillende sociaal-culturele
achtergronden en open met hen te communiceren en zinvolle positieve samenwerkingsrelaties met
ouders te ontwikkelen.
Ouders kunnen een belangrijke ondersteunende en/of stimulerende rol spelen in de begeleiding
wanneer hun kind moeite heeft met lezen, spellen en/of stellen. Deze ondersteunende rol is in vier
hoofdpunten samen te vatten:
1. Helpen accepteren van de lees- en/of spellingproblemen wanneer er sprake is van dyslexie;
2. Op een ontspannen en motiverende manier extra lezen met hun kind;
3. In het geval van dyslexie het kind helpen met het huiswerk, met gebruikmaking van de
hulpmiddelen die er zijn voor dyslectici;
Bij alle extra inspanningen die de ouders thuis leveren, is nauw overleg met de leerkrachten
zorgcoördinator van essentieel belang. Afspraken die met ouders gemaakt worden, worden in het
handelingsplan gezet, zodat met de evaluatie van de begeleiding op school, ook de extra inspanning
thuis geëvalueerd kan worden. Een goede afstemming tussen school en thuis is in het belang van het
kind.
Adviezen voor het begeleiding van een kind met lees en/of spellingsproblemen staan vermeld in
bijlage 4. Deze is als poster/placemat uit te printen en te vergroten voor de ouders.
Informatie is verkrijgbaar bij de zorgcoördinator of de dyslexiecoach.
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4.5 SAMENWERKING MET EXTERNE BEHANDELAARS
Leerlingen die een verklaring hebben gekregen, komen soms in aanmerking voor externe
behandeling. De behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie zal bekostigd blijven worden, vanuit
een specifiek budget vanuit de overheid. De dyslexiezorg gaat wel mee in de overheveling van de
GGZ-jeugdzorg naar de gemeenten.
Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk hoe de vergoedingsregeling in de toekomst via de
gemeenten verder ingericht zal worden. Voorlopig blijven de gewone procedures voor
doorverwijzing vanuit school naar zorg van kracht.
De zorgcoördinatoren kunnen ouders informeren over de verschillende behandelaars en de
samenwerking tussen de behandelaar en school.
Panta Rhei heeft goede ervaringen met:




Dyslexie Collectief (DYSCO)
Praktijk Wijs (Ilse Welp)
OBD/ONL (incidenteel)

Nadat het onderzoek van de leerling bij een extern bureau is afgerond, wordt het onderzoek met
ouders besproken. Ouders wordt gevraagd het onderzoeksverslag naar de school te sturen.
Leerlingen die in aanmerking komen voor een externe behandeltraject, kunnen contact opnemen
met de behandelaar die bij het onderzoeksbureau aangesloten is. De behandelaar zal contact
opnemen met de leerkracht om het behandeltraject te bespreken. De stappen die er vervolgens door
de leerkracht genomen moeten worden, staan omschreven in bijlage 7.
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BIJLAGE 1 STAPPENPLANNEN VOOR GROEP 1 T/M 8
Zie losse bijlage
BIJLAGE 2 MOGELIJKE PROBLEMEN EN DE TE NEMEN MAATREGELEN
Zie losse bijlage
BIJLAGE 3 DE TOETSKALENDER
Zie losse bijlage
BIJLAGE 4 BEGELEIDINGSADVIEZEN VOOR OUDERS
Zie losse bijlage
BIJLAGE 5 WAT ZET IK IN PARNASSYS?
Zie losse bijlage
BIJLAGE 6 LEERLINGENKAART DYSLEXIE
Zie losse bijlage
BIJLAGE 7 STAPPENPLAN BIJ DIAGNOSE DYSLEXIE
Zie losse bijlage
BIJLAGE 8 CRITERIA AANVRAAG DYSLEXIEONDERZOEK
Zie losse bijlage

Alle bijlagen zijn op te vragen bij de dyslexiecoach.
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