Praktisch protocol dyslexie
14 mei 2013

A. Inleiding
In oktober 2012 hebben we een deel van de studiedag gewijd aan het landelijke protocol
voor basisscholen op het gebied van dyslexie. Iedere leerkracht heeft een samenvatting
van dit protocol gekregen, met het verzoek na te gaan in hoeverre je eigen werkwijze voor
je groep overeenkwam met dit protocol en aan welke speerpunten je wilde werken.
In april 2013 is met iedere leerkracht een gesprek gehouden over de concrete toepassing
van het protocol in de eigen groep. Welke leerlingen zijn gesignaleerd? Welke begeleiding
is aan hen geboden en wat zijn de vervolgstappen? Op basis van deze gesprekken is een
praktisch protocol gemaakt voor onze school, waarin zo concreet mogelijk staat hoe wij
omgaan met dyslexie. Deze afspraken zullen worden opgenomen in de Afsprakenmap van
de Kralingsche School.
Wanneer we het hier gepresenteerde dyslexie- protocol in de praktijk volgen, voldoen we
aan de landelijke eisen die gesteld worden aan scholen m.b.t. dyslexiebeleid. Het is te zien
als het bieden van een goed basisarrangement voor leerlingen met dyslexie. Wanneer we
ons als school willen specialiseren op het gebied van dyslexie, is er uitbreiding van dit
basisarrangement nodig. Ideeën voor deze specialisatie zijn opgenomen in het laatste
hoofdstuk van dit protocol.
B. Afspraken per groep: groep 1 en 2
1. Op het intakeformulier wordt aan de ouders/verzorgers van elke nieuwe leerling
gevraagd of er dyslexie in de familie voorkomt. Ook wordt gevraagd of er een
vertraagde spraak-taalontwikkeling was, of er problemen zijn (geweest) met het gehoor
en of er een andere thuistaal wordt gesproken dan nederlands. De leerkracht maakt een
overzichtslijstje van leerlingen bij wie dit het geval is.
2. De leeractiviteiten worden thematisch aangeboden vanuit de methode Kleuterplein. In
het bijbehorende computerprogramma (op de server van school) registreert de
leerkracht de vorderingen van elke leerling op diverse ontwikkelingsgebieden. De
observatielijsten worden tenminste twee keer per jaar ingevuld (januari en juni) en bij
voorkeur ook in de herfst (oktober). Als leerlingen onvoldoende scoren op bepaalde
taken, gebruikt de leerkracht het lagere niveau vanuit Kleuterplein (‘stapje terug’) om
de leerling te helpen. Ook andere materialen kunnen worden ingezet. Voorafgaand aan
elke groepsbespreking maakt de leerkracht een overzichtslijstje van leerlingen die
onvoldoende scoren op bepaalde ontwikkelingsgebieden.
3. Wanneer leerlingen drie maanden of meer op school zitten, doen ze mee aan de
halfjaarlijkse toetsronden (in januari en juni). Hierbij worden twee Cito toetsen voor
kleuters afgenomen: taal en rekenen. De leerkracht analyseert de toetsen van
leerlingen die onvoldoende scoren. In het groepsplan beschrijft de leerkracht op welke
manier het onderwijs wordt afgestemd op de zwakkere leerlingen. In overleg met de
interne begeleider kunnen er eventueel al kleuters worden aangemeld bij voor RT.
4. Bij leerlingen die onvoldoende scoorden op de halfjaarlijkse kleutertoetsen van juni
groep 1, worden in oktober/november in groep 2 extra toetsen afgenomen vanuit het
landelijke protocol of vanuit het pakket ‘Beginnende geletterdheid’ om preciezer te
bepalen waar hun zwakke punten zitten. De letterkennistoets krijgen zij niet vanuit het
pakket beginnende geletterdheid, maar vanuit het protocol dyslexie, omdat hierin alle
letters zijn opgenomen. De uitvallende leerlingen krijgen gerichte begeleiding op de
geconstateerde zwakke punten.
5. Bij tien-minutengesprekken met ouders/verzorgers worden zij op de hoogte gebracht
van eventuele zwakke scores van hun kind in Kleuterplein of bij de halfjaarlijkse
toetsrondes. Besproken wordt met ouders wat er op school aan begeleiding geboden
wordt en wat zij zelf thuis kunnen doen met hun kind om de zwakke scores te
verbeteren. Notities van deze gesprekken worden gemaakt in Parnassys. Ook wanneer
ouders zelf zorgen uitspreken over de ontwikkeling van hun kind, maakt de leerkracht
hiervan een notitie in Parnassys.
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6. Bij de groepsbespreking van februari/maart leggen de leerkracht en de interne
begeleider alle bovenstaande gegevens naast elkaar en komen tot een overzichtslijst
van kinderen met een verhoogd risico op dyslexie. Dit zijn de kinderen waarbij sprake is
van achterstanden of opvallendheden in hun ontwikkeling, al dan niet in combinatie met
een familiaire dispositie en zorgen vanuit de kant van ouders. In april worden deze
leerlingen eventueel nogmaals getoetst op toetsonderdelen waar ze eerder op uitvielen
om te zien of de problemen verholpen zijn.
7. De leerkracht en de interne begeleider bespreken bij de groepsbespreking van
februari/maart de geboden begeleiding tot dusverre aan de leerlingen met een
verhoogd risico op dyslexie.
8. Voor de periode na de groepsbespreking (maart tot en met juni) maakt de leerkracht
een begeleidingsplan voor de gesignaleerde leerlingen waarin aandacht is voor drie
soorten activiteiten: fonologische activiteiten, voorbereidende leesactiviteiten en
voorbereidende schrijfactiviteiten. Het gaat hierbij om extra activiteiten die dus
aanvullend zijn op het reguliere lesprogramma.
9. De leerkracht registreert voor de gesignaleerde leerlingen alle bovenstaande stappen:
de datum van afgenomen toetsen en de toetsscores, observaties uit de klas in
aanvulling op kleuterplein, geboden begeleiding (inclusief begeleidingsperiode),
oudergesprekken en evaluatie van de begeleiding. Bij de overdracht van de groep in
juni, worden alle gegevens in Parnassys opgeslagen.
Afspraken per groep: groep 3
1. De leerlingen worden voor de zomervakantie vanuit de kleutergroep overgedragen,
zodat het voor de leerkracht meteen duidelijk is wie de risicoleerlingen zijn, waar hun
eventuele achterstanden zitten en wat er al aan begeleiding gegeven is.
2. In groep 3 worden deze leerlingen meteen goed in de gaten gehouden bij het lees- ,
spelling- en schrijfonderwijs. Er kan eventueel meteen verlengde instructie gegeven
worden aan deze leerlingen.
3. In oktober vindt de herfstsignalering plaats vanuit de methode Veilig Leren Lezen.
Kinderen die uitvallen op bepaalde onderdelen, krijgen in de periode daarna gerichte
hulp in de groep van de groepsleerkracht. Dit wordt met de interne begeleider
besproken bij de eerste groepsbespreking in november.
4. In december vindt de wintersignalering plaats en in januari de halfjaarlijkse toetsronde
met de eerste Cito lees- en spellingtoetsen. Als kinderen uitvallen op bepaalde toetsen,
worden hun prestaties geanalyseerd, zodat duidelijk wordt waar hun zwakke punten
zitten. De leerlingen die uitvallen op de lees- en spellingtoetsen worden op een lijstje
gezet als ‘leerlingen met een verhoogd risico op dyslexie’.
5. De leerkracht en de interne begeleider bespreken bij de groepsbespreking de geboden
begeleiding tot dusverre aan de leerlingen met een verhoogd risico op dyslexie.
6. Voor de periode na de groepsbespreking (maart tot en met juni) werkt de leerkracht in
het groepsplan uit hoe deze zwakke punten aangepakt gaan worden, zowel inhoudelijk
als organisatorisch (met name tijdens halve groepsmomenten). Onderscheiden worden:
- Fonologische activiteiten
- Leesactiviteiten
- Spellingactiviteiten
- Activiteiten om de werkhouding en het zelfvertrouwen te versterken.
Het gaat hierbij om extra activiteiten die dus aanvullend zijn op het reguliere lesprogramma.
7. Bij de tien-minutengesprekken krijgen ouders van de leerkracht te horen of hun kind
achterstanden heeft op bepaalde gebieden. Ouders krijgen ook de gelegenheid om zelf
zorgen uit te spreken over de ontwikkeling van hun kinderen. Besproken wordt wat de
leerkracht extra oefent met hun kind en wat ouders thuis kunnen doen om te oefenen.
De leerkracht maakt notities van de oudergesprekken in ParnasSys.

De Kralingsche School – Praktisch Protocol Dyslexie – versie 14 mei 2013

Pagina 2

8. Rond de meivakantie (lentesignalering) bepaalt de leerkracht welke leerlingen
onvoldoende vooruitgang hebben geboekt. Deze leerlingen worden in overleg met de
interne begeleider aangemeld voor remedial teaching (intern).
9. In groep 3 wordt in het algemeen nog niet doorverwezen voor extern dyslexieonderzoek, omdat het leesonderwijs pas zo kort gestart is. Alleen in gevallen van hele
sterke vermoedens kan ouders al aangeraden worden om extern onderzoek te laten
doen. Dit gebeurt altijd in overleg met de interne begeleider.
10. Na de laatste toetsronde in juni, bepaalt de leerkracht in overleg met de interne
begeleider welke leerlingen onvoldoende vooruitgang hebben geboekt. Deze leerlingen
worden aangemeld voor remedial teaching, startend direct na de zomervakantie.
11. De leerkracht registreert voor de gesignaleerde leerlingen alle bovenstaande stappen:
de datum van afgenomen toetsen en de toetsscores, observaties uit de klas, geboden
begeleiding (inclusief begeleidingsperiode), oudergesprekken en evaluatie van de
begeleiding. Bij de overdracht van de groep in juni, worden alle gegevens in Parnassys
opgeslagen.
Afspraken per groep: groep 4
1. De leerlingen worden voor de zomervakantie vanuit groep 3 overgedragen, zodat het
voor de leerkracht meteen duidelijk is wie de risicoleerlingen zijn, waar hun eventuele
achterstanden zitten en wat er al aan begeleiding gegeven is. Eventueel zijn er bij de
overdracht van groep 3 naar groep 4 al leerlingen aangemeld voor remedial teaching.
2. In groep 4 worden deze leerlingen meteen goed in de gaten gehouden bij het lees- ,
spelling- en schrijfonderwijs. Er kan meteen verlengde instructie gegeven worden aan
deze leerlingen.
3. In oktober wordt een leestoets afgenomen (DMT/AVI) Kinderen die uitvallen op leesen/of spellingstoetsen, krijgen in de periode daarna gerichte hulp in de groep van de
groepsleerkracht. Dit wordt met de interne begeleider besproken bij de eerste
groepsbespreking in november.
4. In januari vindt de halfjaarlijkse toetsronde plaats met de Cito lees- en spellingtoetsen.
Als kinderen uitvallen op bepaalde toetsen, worden hun prestaties geanalyseerd, zodat
duidelijk wordt waar hun zwakke punten zitten. De toetsscores van de leerlingen die al
op het lijstje stonden ‘met een verhoogd risico op dyslexie’ worden goed geanalyseerd
door de leerkracht. Wanneer de achterstanden op Citotoetsen al twee opeenvolgende
keren ernstig zijn (bijvoorbeeld niveau V op zowel technisch lezen als spellen), en
wanneer deze uitval specifiek is voor lezen en/of spellen, noteert de leerkracht
‘vermoeden van dyslexie’ bij de leerling.
5. De leerkracht en de interne begeleider bespreken bij de groepsbespreking de geboden
begeleiding tot dusverre aan de leerlingen met een verhoogd risico op dyslexie en bij
leerlingen met een vermoeden van dyslexie. Wanneer er nog steeds sprake is van
specifieke achterstanden, worden de leerlingen aangemeld voor remedial teaching.
6. De RT-er of IB-er neemt bij de leerlingen met een vermoeden van dyslexie zo spoedig
mogelijk het screeningsinstrument Dyslexie af. De resultaten hiervan worden besproken
in een overleg met de leerkracht, de RT-er, de IB-er en de ouders van de leerling.
7. Voor de periode na de groepsbespreking (maart tot en met juni) werkt de leerkracht in
het groepsplan uit hoe deze zwakke punten aangepakt gaan worden, zowel inhoudelijk
als organisatorisch (met name tijdens halve groepsmomenten). Onderscheiden worden:
- Fonologische activiteiten
- Leesactiviteiten
- Spellingactiviteiten
- Activiteiten om de werkhouding en het zelfvertrouwen te versterken.
Het gaat hierbij om extra activiteiten die dus aanvullend zijn op het reguliere
lesprogramma. Als de leerling remedial teaching krijgt, vindt er overleg plaats tussen
leerkracht en RT-er over de extra activiteiten in de groep en buiten de groep.
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7. Bij de tien-minutengesprekken krijgen ouders van de leerkracht te horen of hun kind
achterstanden heeft op bepaalde gebieden en of er een vermoeden van dyslexie is.
Ouders krijgen ook de gelegenheid om zelf zorgen uit te spreken over de ontwikkeling
van hun kinderen. Besproken wordt wat de leerkracht extra oefent met hun kind en wat
ouders thuis kunnen doen om te oefenen.
8. Wanneer er een vermoeden van dyslexie is uitgesproken en wanneer de leerling al een
half jaar RT heeft gekregen, nodigt de RT-er ouders, leerkracht en IB-er uit voor een
‘groot overleg’. Besproken wordt in hoeverre de achterstanden worden ingelopen en of
ouders wordt aangeraden om een dyslexie-onderzoek (extern) te laten doen.
9. Het is de keuze van ouders of zij een advies voor dyslexie-ondezoek opvolgen en bij
welke onderzoeksinstantie zij dit eventueel willen laten doen. De RT-er en de IB-er
kunnen hierin een adviserende rol spelen. Als er een onderzoek gestart wordt, levert de
RT-er de benodigde gegevens vanuit school aan (schoolvragenlijst, toetsgegevens,
uitgevoerde handelingsplannen met bijbehorende evaluaties).
10. Wanneer ouders het onderzoeksverslag (al dan niet met dyslexieverklaring)
beschikbaar stellen aan school, wordt het origineel bewaard in het papieren dossier van
de leerling. Een gescande versie van het verslag wordt door de RT-er of IB-er in
Parnassys opgeslagen, zodat alle betrokkenen ervan op de hoogte zijn.
11. Wanneer een leerling extern behandeling krijgt voor lees- en spellingsproblemen,
houdt de RT-er contact met deze behandelaar over afstemming tussen externe en
interne remedial teaching. Of de interne RT intussen doorloopt, hangt af van de totale
belasting voor het kind en van de inschatting of dit meerwaarde heeft. Dit wordt
bepaald in overleg met de leerkracht, RT-er en IB-er. Alleen voor leerlingen met ‘ernstig
dyslexie’ (gedefinieerd in de landelijke vergoedingsregeling voor dyslexie) is het
mogelijk om de behandeling door externe behandelaars binnen school en onder
schooltijd te laten plaatsvinden. Het geschikte tijdstip hiervoor wordt in overleg met de
leerkracht bepaald.
12. De leerkracht registreert voor de gesignaleerde leerlingen alle bovenstaande stappen:
de datum van afgenomen toetsen en de toetsscores, observaties uit de klas, geboden
begeleiding door welke personen (inclusief begeleidingsperiode), oudergesprekken en
evaluatie van de begeleiding. Bij de overdracht van de groep in juni, worden alle
gegevens in ParnasSys opgeslagen.
Afspraken per groep: groep 5 t/m 8
1. De leerlingen worden voor de zomervakantie vanuit de voorgaande groep
overgedragen, zodat het voor de leerkracht meteen duidelijk is bij welke leerlingen
dyslexie vermoed wordt, bij welke leerlingen een onderzoek loopt en bij welke
leerlingen dyslexie is vastgesteld. Ook is het voor de leerkracht in de bovenbouw vanuit
de overdracht helder waar de achterstanden van leerlingen zitten en welke vormen van
begeleiding al gegeven zijn (in de groep, buiten de groep en buiten school).
2. In groep 5 t/m 8 worden deze leerlingen meteen goed in de gaten gehouden bij het
lees- en spellingonderwijs. Er kan meteen verlengde instructie gegeven worden aan
deze leerlingen.
3. Bij de overige vakken houdt de leerkracht in de gaten of de gesignaleerde leerlingen het
tempo bij kunnen houden. Wanneer zij door hun verminderde automatisering van
vaardigheden hun werk niet binnen de gestelde tijd af krijgen, worden er
compenserende of dispenserende maatregelen genomen, zoals:
- beperking van de taakomvang
- verlenging van de beschikbare tijd
- mondelinge i.p.v. schriftelijke afname
- werken met vergrote versies
- werken met hulpmiddelen zoals tekstverwerkers, daisyspelers, tafelkaarten of
rekenmachines,
- het voorafgaand aan de les mogen lezen van inhoudelijke teksten (mogelijk ook thuis).
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4. Technische lees- en spellingtoetsen worden bij deze leerlingen afgenomen zoals bij
andere leerlingen. De tijdslimiet wordt hierbij ook gewoon gehanteerd, omdat dan juist
zichtbaar wordt hoe zij vooruitgaan in hun lees- en spellingsvaardigheden.
5. Bij de overige toetsen krijgen de leerlingen met een dyslexieverklaring meer tijd voor
de toets. Dit geldt dus ook bij de toets voor begrijpend lezen. Ook andere
compenserende of dispenserende maatregelen worden gehanteerd, naar inzicht van de
leerkracht, eventueel in overleg met de IB-er. In principe wordt de normering van de
toetsen niet aangepast.
6. Zwakke lezers en spellers worden in oktober en in april extra getoetst met een leestoets
(AVI/DMT) en/of een spellingtoets (PI-dictee). In de periode daarna krijgen zij gerichte
hulp in de groep van de groepsleerkracht en/of de RT-er. Dit wordt met de IB-er
besproken bij de eerste groepsbespreking in november.
7. De remedial teaching die intern geboden wordt is beperkt in omvang en wordt daarom
zo rechtvaardig mogelijk verdeeld over alle leerlingen met leerachterstanden. Hierbij
geldt het principe: voorkomen is beter dan genezen. RT aan leerlingen in de onderbouw
heeft daarom prioriteit boven RT aan leerlingen in de bovenbouw. Als er een onderzoek
naar dyslexie loopt bij een leerling, heeft RT aan deze leerling ook prioriteit. In de
bovenbouw zal de interne RT meestal een afgebakende periode beslaan van maximaal 8
weken. Daarna is eventueel verlenging van eenzelfde periode mogelijk. Wanneer de
lees- en spellingsproblemen zodanig zijn dat individuele begeleiding toch wenselijk is,
kan ouders aangeraden worden om hun kind buiten schooltijd naar een behandelaar te
laten gaan.
8. In januari vindt de halfjaarlijkse toetsronde plaats met de Cito lees- en spellingtoetsen.
Als kinderen uitvallen op bepaalde toetsen, worden hun prestaties geanalyseerd, zodat
duidelijk wordt waar hun zwakke punten zitten. Wanneer de achterstanden op
Citotoetsen al twee opeenvolgende keren ernstig zijn (bijvoorbeeld niveau V op zowel
technisch lezen als spellen), en wanneer deze uitval specifiek is voor lezen en/of
spellen, noteert de leerkracht ‘vermoeden van dyslexie’ bij de leerling.
9. De leerkracht en de interne begeleider bespreken bij de groepsbespreking de geboden
begeleiding tot dusverre aan de gesignaleerde leerlingen. Wanneer de achterstanden
hardnekkig zijn en de leerling nog niet eerder RT heeft gehad, wordt de leerling
aangemeld voor remedial teaching.
10. Voor de periode na de groepsbespreking (maart tot en met juni) werkt de leerkracht in
het groepsplan uit hoe deze zwakke punten aangepakt gaan worden, zowel inhoudelijk
als organisatorisch (met name tijdens halve groepsmomenten). Onderscheiden worden:
 Leesactiviteiten
 Spellingactiviteiten
 Activiteiten om de werkhouding en het zelfvertrouwen te versterken.
11. Het gaat hierbij om extra activiteiten die dus aanvullend zijn op het reguliere
lesprogramma. Als de leerling remedial teaching krijgt, vindt er overleg plaats tussen
leerkracht en RT-er over de extra activiteiten in de groep en buiten de groep.
12. De vorderingen die leerlingen maken worden met henzelf besproken. Hierbij kan de
leerkracht de leervorderingengrafiek laten zien (uit Parnassys), zodat voor de leerling
inzichtelijk wordt hoe hij/zij vooruit gaat.
13. Bij de tien-minutengesprekken krijgen ouders van de leerkracht te horen of hun kind
achterstanden heeft op bepaalde gebieden en of er een vermoeden van dyslexie is.
Ouders krijgen ook de gelegenheid om zelf zorgen uit te spreken over de ontwikkeling
van hun kinderen. Besproken wordt wat de leerkracht extra oefent met hun kind en wat
ouders thuis kunnen doen om te oefenen.
14. Wanneer er een vermoeden van dyslexie is uitgesproken en wanneer de leerling al een
half jaar RT heeft gekregen, nodigt de RT-er ouders, leerkracht en intern begeleider uit
voor een ‘groot overleg’. Besproken wordt in hoeverre de achterstanden worden
ingelopen en of ouders wordt aangeraden om een dyslexie-onderzoek (extern) te laten
doen.
15. Het is de keuze van ouders of zij een advies voor dyslexie-onderzoek opvolgen en bij
welke onderzoeksinstantie zij dit eventueel willen laten doen. De RT-er en de IB-er
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kunnen hierin een adviserende rol spelen. Als er een onderzoek gestart wordt, levert de
RT-er de benodigde gegevens vanuit school aan (schoolvragenlijst, toetsgegevens,
uitgevoerde handelingsplannen met bijbehorende evaluaties).
16. Wanneer ouders het onderzoeksverslag (al dan niet met dyslexieverklaring)
beschikbaar stellen aan school, wordt het origineel bewaard in het papieren dossier van
de leerling. Een gescande versie van het verslag wordt door de RT-er of IB-er in
Parnassys opgeslagen, zodat alle betrokkenen ervan op de hoogte zijn.
17. Wanneer een leerling extern behandeling krijgt voor lees- en spellingsproblemen,
houdt de RT-er contact met deze behandelaar over afstemming tussen externe en
interne remedial teaching. Of de interne RT intussen doorloopt, hangt af van de totale
belasting voor het kind en van de inschatting of dit meerwaarde heeft. Dit wordt
bepaald in overleg met de leerkracht, RT-er en IB-er. Alleen voor leerlingen met ‘ernstig
dyslexie’ (gedefinieerd in de landelijke vergoedingsregeling voor dyslexie) is het
mogelijk om de behandeling door externe behandelaars binnen school en onder
schooltijd te laten plaatsvinden. Het geschikte tijdstip hiervoor wordt in overleg met de
leerkracht bepaald.
18. De leerkracht registreert voor de gesignaleerde leerlingen alle bovenstaande stappen:
de datum van afgenomen toetsen en de toetsscores, observaties uit de klas, geboden
begeleiding door welke personen (inclusief begeleidingsperiode), oudergesprekken en
evaluatie van de begeleiding. Bij de overdracht van de groep in juni, worden alle
gegevens in ParnasSys opgeslagen.
19. De leerkracht van groep 8 maakt voor de leerlingen met een dyslexieverklaring een
samenvatting van de geboden begeleiding op de basisschool voor de school van
voortgezet onderwijs. Ook geeft de leerkracht aan welke vormen van begeleiding in het
voortgezet onderwijs wenselijk blijven voor de betreffende leerling. Dit verslag wordt
meegegeven aan ouders bij het adviesgesprek over de schoolkeuze.
Overzicht van gesignaleerde leerlingen per groep
Geanonimiseerd overzicht van gesignaleerde leerlingen per groep, anno april 2013
Groep
1a
1b
2
3a
4
5
6
7
8

Verhoogd risico op
dyslexie
2
6
10
11
3
1

Vermoeden van
dyslexie

Diagnose dyslexie

5
4
2
1
1

1
2
3
3
4

C. Mogelijke oefeningen per groep, kleutergroepen
Fonologische activiteiten
- Oefenen van het onderscheiden van klanken die dicht bij elkaar liggen (Ik ga twee
klanken zeggen. Jij moet zeggen of ze hetzelfde klinken of niet, /d/…./t/).
- Oefenen van het onderscheiden van lange woorden en korte woorden
(éénlettergrepige woorden, mkm-woorden)
- De beginklank van woordjes laten benoemen of woordjes laten zoeken met een
bepaalde beginklank (Wat hoor je als eerste bij het woordje ….? Zie jij om je heen
iets wat begint met een ….?)
- Woordkaartjes (met plaatjes) laten sorteren op beginklank. Welke woordjes beginnen
met een ….?)
- Oefenen wat er gebeurt als je de beginklank van een woord verandert. (Luister naar
het woordje: roo. Wat gebeurt er als ik de /r/ verander in een /b/?)
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- Oefenen met eindrijm (Wat rijmt er op …? Welke woordjes rijmen op elkaar?). Lees
samen een gedicht met eindrijm, waarbij jij voorleest en stopt wanneer het rijmende
woord gelezen moet worden; dit mag het kind proberen te noemen.
- Auditief geheugen trainen door ‘onthoud-spelletjes’ zoals ‘Ik ga op reis en ik neem
mee….’
- Eenvoudige woordjes in klanken verdelen (hakken): roos = /r/…./oo/…../s/.
- Klanken samenvoegen tot eenvoudige woordjes (plakken): /r/ ….. /oo/ ….. /s/ =
roos.
- Letter-klank koppeling oefenen. (Hoe klinkt deze letter? Weet jij welke letter hoort bij
/s/?). Hierbij kan een lettergroeiboek worden bijgehouden, zodat zichtbaar wordt
hoeveel letters er al zijn aangeboden.
Voorbereidende leesactiviteiten
- Samen lezen en voorlezen, gesprekjes over het boek, naspelen van het verhaal.
- Digitale prentenboeken of luisterboeken laten beluisteren.
- In kleine groepjes preteachen van voorleesteksten, waarbij ook op
woordbetekenissen wordt ingegaan.
- Woordkaartjes in de klas hangen en bespreken.
- Letters centraal stellen in de lettermuur, woordjes zoeken met de betreffende letter.
- Bepaalde letters herkennen tussen andere letters; zoekbladen.
- Ouders aanbevelen om thuis voor te lezen
- Bibliotheekbezoek aanbevelen aan ouders
- Taalspelletjes voor kleuters aanbevelen (spelletjes met klanken, letters en
woordjes; werkboekjes met eerste taaloefeningen; computerspelletjes met klanken,
letters en woorden).
Voorbereidende schrijfactiviteiten
- Schrijfproducten laten maken in de schrijfhoek, zoals een brief voor iemand.
- Op de computer letters laten tikken (vergroot, eenvoudig lettertype)
- De letters van de eigen naam laten stempelen of laten inkleuren.
- Oefenen van vloeiende schrijfbewegingen, zoals slingers, krullen, zaagtanden.
Mogelijke oefeningen per groep, groep 3 en 4
Leesactiviteiten
- Oefen de letter-klankkoppeling m.b.v. de lettermuur, klik-klakboekjes, een
lettergroeiboek, spelletjes, etc.
- Geef instructie in leesstrategieën
- Laat leerlingen duo-lezen (in tweetallen lezen). Deel leerlingen heterogeen in, maar
laat de niveauverschillen niet te groot zijn. Selecteer hier specifieke boeken voor,
bijv. Samenleesboeken van Delubas.
- Geef effectieve feedback op het lees- en spellingsproces:

Bij fout lezen: zeg het hele woord voor of laat het woord verdelen in stukjes

Onderbreek de leestaak voor directe feedback; bij oudere leerlingen wacht je
langer met feedback om ze de kans te geven om zelf fouten te ontdekken

Vraag leerlingen om het gecorrigeerde woord nog een keer voor te lezen.
- Oefen auditieve vaardigheden (hakken en plakken) geïntegreerd in lees- en
schrijfactiviteiten.
- Gebruik naast de methode ook specifieke materialen voor het opvoeren van het
leestempo en voor zelfstandig lezen, bijv. ondersteunde software.
- Bied boeken aan specifiek voor zwakke lezers. Voorbeelden zijn te vinden op
www.makelijklezenplein.nl
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- Bied verhalende en informatieve boeken over hetzelfde onderwerp naast elkaar aan.
Werk met thema’s. Bijv. Serie ‘Lees en weet’ (Zwijsen).
- Geef preteaching aan zwakke lezers over de aan te bieden leesstof in de groep.
- Maak vooruitgang zichtbaar voor de leerling bijv. in een leesdagboek.
- Vooral radende lezers moeten hardop lezen en niet teveel stillezen. Hardop lezen
vereist volledige ontsleuteling van woorden; leesfouten worden sneller ontdekt en
feedback door de leerkracht is mogelijk.
- Flitsoefeningen kunnen nuttig zijn wanneer de leerling de letters of de woordjes wel
al goed, maar traag leest. Flitsoefeningen zijn niet goed voor radende lezers of voor
leerlingen die gespannen reageren op tijdsdruk. Dan zijn samen lezen of zingend
lezen nuttigere werkvormen (p. 127 en 128).
- Ouders kunnen thuis voorlezen en samen boeken lezen met hun kind (vier keer per
week een kwartier). Ze kunnen letter- en woordspelletjes doen om de
decodeervaardigheden te oefenen. Zie eventueel www.veiliglerenlezen.nl voor
suggesties van spelletjes en educatieve software. Op de website www.leesplein.nl
kunnen ouders met hun kind zoeken naar boeken op het juiste leesniveau. Ouders
lezen met hun kind op het beheersingsniveau; de leerkracht geeft les op
instructieniveau. Laat ouders eventueel een logboekje bijhouden over wanneer er
geoefend is, hoe lang en welke oefeningen/spelletjes. Evalueer gelijktijdig met de
evaluatie van de begeleiding op school ook de extra inspanning thuis.
- Laat leerlingen boekbesprekingen houden, maar nog geen uittreksels of
boekverslagen. Je kunt leerlingen wel op een speelse manier boeken laten
beoordelen, bijv. door leerlingen op een kaartje een woord uit het boek te laten
opschrijven, en die in een van drie potten te laten doen (lieve woorden, grappige
woorden, moeilijke woorden). Ook kun je het vragenspel gebruiken (zie p. 65).
Spellingactiviteiten
- Oefen met de zwakke spellers in een klein groepje extra, met materiaal vanuit de
methode.
- Geef expliciete instructie: leer de deelvaardigheden in kleine stapjes aan, structureer
de taak en doe eerst voor, daarna samen, daarna zelf. Besteed aandacht aan
strategieën voor lezen en spellen.
- Zorg steeds voor een combinatie van auditieve en visuele oefeningen, zodat de
relatie tussen klank en letter gelegd wordt. Laat leerlingen bij visuele oefeningen
(werkbladen) ook verklanken.
- Laat leerlingen uitleggen waarom ze woorden schrijven zoals ze doen. Dit geeft
inzicht in spellingsstrategieën.
- Laat leerlingen tijdens het spellen verklanken en laat na het schrijven ook het hele
woord hardop lezen.
- Stimuleer het toepassen van deelsaspecten in functionele lees- en schrijfactiviteiten.
Ga uit van concrete situaties.
- Stimuleer leerlingen om zelf teksten te maken.
Activiteiten om de werkhouding en het zelfvertrouwen te versterken.
- Geef zwakke lezers ook een keuze uit boeken en verplicht ze niet om een boek uit te
lezen. Maak een afspraak over hoeveel bladzijden er gelezen moeten worden voordat
een boek mag worden afgekeurd.
- Wijs een leesmaatje aan aan wie de zwakke leerling hulp mag vragen bij moeilijke
woorden als de leerkracht even niet beschikbaar is.
- Voer motiverende gesprekjes over leesboeken; beloon het kind voor zijn
inspanningen.

De Kralingsche School – Praktisch Protocol Dyslexie – versie 14 mei 2013

Pagina 8

Mogelijke oefeningen per groep, groep 5 t/m 8
Leesactiviteiten
- Voor het bevorderen van de leesvloeiendheid is het herhaald lezen van teksten met
aandacht voor leesbegrip een effectieve aanpak.
- Computersoftware kan zelfstandig bediend worden en levert zo extra oefentijd op. Dit
werkt goed bij leerlingen met aandachtsproblemen.
- Bereid lange teksten uit de zaakvakken of bij begrijpend lezen voor met de leerling
door de tekst samen te vatten, moeilijke woorden te bespreken, een kopie mee naar
huis te geven of de tekst al eerder samen te lezen.
- Laat moeilijke woorden uit een tekst al van tevoren opschrijven door zwakke lezers;
het schrijven heeft een positieve invloed op het kunnen lezen van de woorden.
- Bij tutor lezen wordt de leerling gekoppeld aan een leesmaatje die minimaal twee
AVI-niveaus hoger leest.
- Lees in de bovenbouw dagelijks voor, op een niveau dat ligt boven het leesniveau
van de leerlingen. Het luisteren naar een verhaal leert leerlingen veel over de
opbouw van het verhaal, over intonatie en over emotie achter de woorden. Het
draagt bij aan een goede sfeer in de klas. Leg moeilijk woorden uit in de context van
het verhaal.
- Lees ook eens een interessant stuk uit de krant voor of een stuk uit een tijdschrift
over een onderwerp dat leeft bij de leerlingen.
- Werk met een ‘boek van de week’ of een boeketalage in de klas.
- Stimuleer leerlingen om een leesdagboek bij te houden van alle boeken die ze
hebben gelezen.
- Laat bovenbouw leerlingen voorlezen aan een leerling in de onderbouw.
- Laat een groepje aan één tekst werken, waarbij ze rollen krijgen toegewezen:
hoofdredacteur, interviewer, vormgever en eindredacteur.
Spellingactiviteiten
- Leer leerlingen een strategie aan voor zelfcorrectie. Laat leerlingen eventueel gebruik
maken van ‘spiekkaarten’ waarop de juiste spelling van woorden staat.
- Maak een spellingkaart waarop ezelsbruggetjes staan voor moeilijke spellingregels of
voor stappen tijdens het schrijfproces. In plaats van een kaart kan ook gebruik
worden gemaakt van een ringbandmap o.i.d.
- Laat leerlingen een lijstje aanleggen met woorden die zij moeilijk vinden.
- Zorg dat schrijfopdrachten van de kinderen ook echt gelezen worden in de klas of
daarbuiten, zodat ze merken hoe functioneel het geschrevene is.
- Maak onderscheid tussen drie soorten spellingfouten en oefen ze apart:
o Luisterfouten: op basis van wat de leerling hoort, neemt hij een verkeerde
beslissing over de spelling (bijv. ‘werksteur’ i.p.v. werkster)
o Regelfouten: de leerling past een spellingregel niet of onjuist toe (bijv. ‘brant’
i.p.v. brand)
o Inprentingsfouten: de leerling heeft onvoldoende parate kennis over woorden die
je gewoon moet weten (‘tweifelen’ i.p.v. twijfelen).
- Neem een woord, zet er een foute of goede schrijfwijze naast en laat de leerling
uitleggen waarom één van beide fout is. Leg de regel aan de hand van het woord uit.
Geef nieuwe woorden en kijk of de leerling de regel kan toepassen. Ga na of de
leerling bepaalde deelvaardigheden kent (bijv. het onderscheid tussen korte en lange
klanken en tussen beklemtoonde en onbeklemtoonde klankgroepen).
- Laat de leerling een stappenplan gebruiken voor het controleren van de spelling (p.
166), waarin aandacht is voor het nalezen van de eigen tekst: zijn er woorden
vergeten, of leestekens? Zijn de spellingregels goed toegepast?
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Activiteiten om de werkhouding en het zelfvertrouwen te versterken.
- Koppel resultaten niet klassikaal terug.
- Bespreek met de zwakke lezers en spellers hun vorderingen. Laat ze zich vergelijken
met zichzelf op een eerder meetmoment (en niet met anderen). Is er vooruitgang?
- Heb gesprekjes met de leerling over wat hem/haar helpt en wat niet.
- Probeer het onderscheid uit te leggen tussen helpende en niet-helpende gedachten.
- Wijs in school eventueel een dyslexiecoach aan die de leerlingen leert omgaan met
de gevolgen van hun lees- en spellingproblemen. De coach kan zelfredzaamheid
bevorderen, bijv. ‘Wat doe je als je een tekst niet kan lezen?’.
- Geef deze leerlingen meer tijd en ondersteuning tijdens het werken.
- Bespreek van tevoren hoe je spellingfouten beoordeelt.
- Gebruik van compenserende ICT-hulpmiddelen bevorderen de zelfredzaamheid en
het competentiegevoel van dyslectische leerlingen. Het motiveert hen te blijven lezen
en schrijven.
D. Ideeën voor de toekomst
a. Kast met (nieuwe) RT materialen op gebied van lezen en spellen, ook toegankelijk
voor leerkrachten
b. ‘Makkelijk lezenplein’ binnen de school
c. Schoolbibliotheek vernieuwen en niveau-aanduidingen maken
d. Projecten om het lezen te stimuleren, zoals krant in de klas, jaarlijkse
voorleeswedstrijd, voorleesontbijt met bekende nederlanders, kinderboekenschrijver
uitnodigen, etc.
e. Dyslexiecoach op school voor kinderen met lees- en spellingsproblemen
f. Dyslexie-onderzoek binnen school mogelijk maken (laagdrempelig, lage kosten)
g. Diensten op gebied van dyslexie aanbieden aan scholen/leerlingen in de omgeving.
h. Nieuwe methode Estafette, ook technisch leesonderwijs in bovenbouw
i. Groepsoverstijgende leescircuits op vaste tijden in het rooster
j. Kinderen in de bovenbouw trainen in het gebruik van hulpmiddelen, zoals
daisyspelers, Kurzweil
k. Huiswerkbegeleiding op school op vaste middagen, specifiek voor dyslectische
kinderen
l. Workshop ‘Dyslexie en engels’ voor bovenbouw leerlingen met dyslexie.
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