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Inleiding
Dit protocol beschrijft met welke stappen we de leesontwikkeling van alle kinderen
nauwgezet te volgen. In elke groep zijn er kinderen die op het gebeid van de technische
leesvaardigheid trager ontwikkelen. Dit zijn de risicolezers, al dan niet veroorzaakt door een
beperkte cognitieve ontwikkeling, of doordat er sprake is van kenmerken van dyslexie.
Het protocol geeft inzicht in de wijze waarop volgens een vast stappenplan wordt
gesignaleerd en op welke wijze de risicoleerlingen worden gevolgd.
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1. Het stappenplan
Stap 1
De leerkracht meldt dat een leerling zwak is op gebied van lezen en spellen.
•
•
•

Groep 2:
Groep 3:
Groep 4 t/m 8:

uitval bij leesvoorwaardenonderzoek *
grote uitval bij signalering van Veilig Leren Lezen *
uitval bij CITO spelling en DMT (2 x V/V- score ); geen
vooruitgang bij de AVI-niveaus.

*Leerlingen in groep 2 en 3 komen nog niet in aanmerking voor de screening (CITO dyslexie).
Een voorwaarde is dat de kinderen minstens 13 maanden leesonderwijs hebben genoten.
Deze kinderen worden in de administratie van de leerkracht opgenomen als ‘risicolezer’. In
overleg met de zorg coördinator wordt er planmatig gewerkt (groepsplan taal) en
geëvalueerd.
Stap 2
Om het beeld compleet te krijgen wordt er gekeken welke aanvullende gegevens nodig zijn.
Met het Screeningsinstrument Dyslexie van CITO wordt een screening gedaan. Het kan ook
zijn dat er aanvullende onderzoeken worden afgenomen (DTLAS, Leesvoorwaarden,
Auditieve screening, PI-dictee)
Er wordt een plan gemaakt volgens de criteria van het Masterplan Dyslexie:
 Lezen: minimaal 3 x 20 minuten per week intensieve leesbegeleiding,12 weken lang.
(zie ‘schematisch overzicht van de praktische keuzes van de Vrijheit’)
 Spelling: dagelijks verlengde instructie bij spelling.
 3 meetmomenten: CITO LVS / uitkomst screening
Een goed handelingsplan toont aan dat er gerichte begeleiding is geboden en dat de
leerling is gevolgd. Er kan didactische resistentie worden aangetoond.
Een correct plan is nodig als basis voor aanvraag van een dyslexieonderzoek.
Voor een periode van drie maanden (12 weken) wordt er ingezet op extra leeshulp en
verlengde instructie bij spellen.
Stap 3
Een tussenevaluatie vindt plaats. Er is een gesprek tussen de zorgcoördinator en de
leerkracht. De uitkomsten van CITO DMT, AVI en Spelling worden in deze evaluatie
meegenomen.
Gekeken wordt of de extra hulp effect heeft. Eventueel wordt de aanpak bijgesteld.
Stap 4
Er wordt een tweede screening gedaan met het Screeningsinstrument Dyslexie van CITO. De
zorgcoördinator en de leerkracht analyseren de resultaten en kijken welke ontwikkeling er is.
De aanpak in de klas wordt geëvalueerd.
Stap 5
Twee mogelijkheden:
1. Er is sprake van voldoende ontwikkeling: overleg zorgcoördinator-voortzetting lees- en
spellinginstructie.
2. Er is sprake van onvoldoende ontwikkeling: zorgcoördinator maakt dossier voor
vervolgonderzoek.
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2. Achtergrondinformatie bij dyslexie.
Wat is dyslexie?
De officiële definitie van dyslexie, zoals die door de Stichting Dyslexie Nederland wordt
gehanteerd, luidt:
‘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 het spellen op
woordniveau’.
Dyslexie heeft niets te maken met de intelligentie van een kind. Wel kunnen kinderen met
een hogere intelligentie meer last hebben van hun dyslexie omdat ze vaker tegen teksten
aan zullen lopen die ze wel willen, maar slechts moeizaam kunnen lezen.
Kinderen of jongeren die problemen hebben met het lezen of spellen, kunnen het onderwijs
minder goed volgen. Daar moet immers veel gelezen en geschreven worden. In veel
gevallen lijdt hun zelfvertrouwen daaronder.
Dyslexie gaat nooit helemaal over. Ook na behandeling blijven leerlingen met dyslexie trage
lezers, die veel extra inspanning moeten leveren om alles te lezen wat er in het onderwijs
gelezen moet worden.
Hoe herken je dyslexie?
Alleen via een psychodiagnostisch onderzoek kan worden vastgesteld of een kind
dyslectisch is. Toch zijn er talloze signalen die wijzen op een mogelijke dyslexie.
Per leeftijdsgroep zijn er verschillende signalen die kunnen duiden op (aanleg voor) dyslexie
bij kinderen.
Signalen onderbouw basisonderwijs
Signalen op kleuterleeftijd


Op de kleuterleeftijd (groep 1 en 2) is dyslexie nog niet vast te stellen. Wel kunnen er
een aantal signalen zijn die aanleiding geven om het kind extra in de gaten te





houden. Bijvoorbeeld wanneer het kind:
een algemeen zwak taalniveau heeft
slecht versjes kan onthouden en slecht kan rijmen
moeite heeft met het aanleren van willekeurige afspraken, zoals de begrippen 'links'
en 'rechts' en de namen van kleuren.

Niet alle kinderen met deze problemen ontwikkelen echter dyslexie. Een vertraagde spraak/taalontwikkeling en dyslexie in de familie heeft wel een zekere voorspellende waarde.

Signalen voor dyslexie in groep 3 kunnen zijn:






lang spellend lezen of vroeg radend lezen
moeite met aandacht voor verbale informatie
moeite om het verschil te horen tussen klanken als m en n, t en k, ba en da, met ritme,
klemtoon en de betekenis van woorden
moeite om verschil te zien tussen bijvoorbeeld p en q, b en d, en met volgorde in
woorden (zodat omkeringen en weglatingen het gevolg zijn)
moeite met het inprenten van reeksen (bijv. tafels), met het onthouden van
woordcombinaties, uitdrukkingen en gezegdes
Protocol risicolezers 2018

Signalen voor dyslexie in groep 4 kunnen zijn:









een hekel aan hardop lezen
lang spellend lezen
veel radend lezen
vaak struikelen bij het lezen
vaak een woord overslaan
delen van woorden weglaten
woorden die hetzelfde klinken door elkaar halen
een groeiend verschil tussen het leesvermogen en het vermogen een verhaal te
begrijpen

Signalen bovenbouw basisonderwijs
In de bovenbouw van de basisschool is het leesonderwijs erop gericht om leerlingen steeds
meer woorden te leren lezen, steeds zelfstandiger te maken en door middel van lezen
informatie op te laten doen en hun kennis uit te breiden. De signalen van dyslexie in de
bovenbouw zijn te herkennen aan een toenemende weerstand tegen leestaken en/of
toenemende faalangst en kenmerken die opvallen bij:
a) het hardop lezen,
b) de spelling,
c) het schrijven
d) taken die te maken hebben met snel benoemen en/of de belasting van het verbale korte
termijn geheugen.
a bij hardop lezen valt op dat de leerling:





te traag leest
veel spellend leest
veel fouten maakt door het raden van woorden
een grote weerstand en/of faalangst tegen leesbeurten ontwikkelt

b bij de spelling valt op dat de leerling:





veel spellingsfouten maakt bij vrije schrijfopdrachten
vaak fonetisch spelt (letterlijk opschrijft wat hij hoort)
geen toepassing van spellingsregels en regelmatigheden
zichzelf niet of nauwelijks corrigeert

c bij het schrijven valt op dat de leerling:



een laag schrijftempo heeft
vaak een onleesbaar schrift heeft met veel doorhalingen (hoeft niet door een
motorisch probleem te komen)

d bij het snel benoemen valt op dat de leerling:


problemen heeft met het onthouden van namen of het ophalen van namen uit het
geheugen, bijvoorbeeld bij vakken als geschiedenis en topografie.
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Hoe stel je dyslexie vast?
Dyslexie is een hardnekkig probleem. Daarom is het niet vast te stellen met een eenvoudige
test of door een onderzoek van de hersenen. Een diagnose moet aantonen dat de lees- en
/of spellingproblemen didactisch resistent zijn. Dat wil zeggen dat de problemen niet
verminderen ondanks planmatige, systematische en taakgerichte hulp door de leerkracht of
een deskundige, zoals een remedial teacher, de intern begeleider of een gespecialiseerde
logopedist.
De diagnose moet ook aantonen dat er sprake is van een achterstand. Het
vaardigheidsniveau van het lezen op woordniveau en/of van spelling is significant lager dan
dat van leerlingen die even oud zijn en evenveel onderwijs hebben gevolgd.
Wie stelt de diagnose?
De diagnose wordt uitgevoerd door een deskundige, een klinisch (kinder- of jeugd)
psycholoog of orthopedagoog met een erkende bekwaamheidsregistratie in de
psychodiagnostiek, minimaal op het niveau van de BIG-registratie
Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). De school levert toets- en
observatiegegevens aan. Dit zijn gegevens over een langere periode (ten minste een
halfjaar) waarin de leerling intensief extra hulp bij het lezen en/of spellen heeft gekregen
(bijvoorbeeld drie keer per week 20 minuten). Op basis van deze gegevens, aangevuld met
testgegevens die de deskundige verzamelt, wordt de diagnose dyslexie gesteld.
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3. Checklist Leerlingdossier Dyslexie
1. Gegevens van de leerling: naam, geboortedatum en groepsverloop.
2. Gegevens van de school: naam school, adres, telefoonnummer, BRIN en naam
contactpersoon.
3. Dossier is ondertekend namens bevoegd gezag.
4. Informatie over een (eventueel) gediagnosticeerde leer- of ontwikkelingsstoornis is
toegevoegd.
5. Het lees-/spellingprobleem is omschreven.
6. Een volledige uitdraai van het leerlingvolgsysteem is toegevoegd.
7. Er zijn drie recente en achtereenvolgende meetmomenten weergegeven.
8. Het criterium van achterstand is van toepassing op alle drie de meetmomenten.
9. Er zijn aanvullende toetsgegevens opgenomen die het vermoeden van dyslexie
ondersteunen. Denk aan: fonologische vaardigheden, letters benoemen, letters
schrijven, technisch lezen, begrijpend lezen, begrijpend luisteren, woordenschat enz.
10. Er zijn aanvullende observatie- of achtergrondgegevens van de leerling opgenomen.
Denk aan: taak-/werkhouding en aanpakgedrag, strategiegebruik, familiegegevens,
gegevens over taalontwikkeling in groep 1/2, zie ook ‘inventarisatielijst dyslexie’.
11. Elke interventieperiode omvat ongeveer 12 (effectieve) weken intensieve
begeleiding.
12. Per periode is minimaal 3x20 minuten intensieve begeleiding/interventie verzorgd.
13. De intensieve begeleiding/interventie is uitgevoerd door een leerkracht en/of
leesspecialist.
14. De handelingsplannen, waarin de inhoud van de intensieve begeleiding/interventie is
beschreven, zijn toegevoegd
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Aanmeldingsformulier De Vrijheit
Aanmeldingsformulier De Vrijheit
1. Gegevens leerling en school
Naam
Geboortedatum
Groep
School
Adres
Postcode
zorgcoördinator

m/v
Groepsverloop
Bs De Vrijheit
Dorpsduinen 12-14
1949 EG

Telefoon
Plaats
e-mailadres

0251-374443
Wijk aan Zee

2. Beschrijving lees- en spellingproblemen
Beschrijving van de leesproblemen

Beschrijving van de spellingproblemen

3. Signalering van de lees- en spellingproblemen
Naam toets

Datum afname

Groep

Toetsversie

Toetsscore/
Schaalscore

Niveau
bepaling

DMT
Kaart 1
DMT
Kaart 2
DMT
Kaart 3
AVI
CITO Spelling
PI-dictee

EMT
Klepel

Resultaten van eventueel andere afgenomen lees-, spellingtoetsen en/of leesvoorwaarden toetsen

4. Omschrijving van de extra begeleiding op school
Gerichte begeleiding voor lezen:
Resultaten extra begeleiding:

Gerichte begeleiding voor spelling:
Resultaten extra begeleiding:

5. Vaststellen toenemende achterstand
De gegevens bij 3, 4 en 5 tonen aan dat het lezen en de spelling stagneert, ondanks de intensieve extra ondersteuning. Want :

Voor de extra begeleiding was het niveau van de leerling zwak

Er is intensieve extra begeleiding geboden van voldoende intensiteit en kwaliteit

Na afloop van de extra begeleiding is het niveau van de leerling nog altijd zwak
6. Argumentatie voor vermoedelijke dyslexie

Ernstige leesproblemen en eventuele spellingproblemen, die ondanks intensieve extra begeleiding zijn blijven bestaan (didactische
resistentie)

Erfelijkheid

Discrepantie overige vaardigheden
7. Vermelding en beschrijving eventuele andere (leer)stoornissen
8. Handtekening bevoegd gezag
Naam
Functie
Datum
Handtekening

Directeur

Bijlagen:
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4. Begeleiden van een dyslectische of lees-spellingzwakke leerling
Algemeen:
Voor iedere groep en elke leerling geldt dat er een rijk aanbod is op het gebied van lezen en
spellen.
Op De Vrijheit krijgt dit vorm door gebruik te maken van methodes/leerlijnen en materialen
op het gebied van lees -en spellingonderwijs:
- Leerlijnen kleuters
- Veilig Leren Lezen
- Taal- en Speling in beeld
- Vernieuwd Niveau Lezen
- Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
- Vloeiend en Vlot
- Connect lezen
- Ralfi lezen
Iedere leerkracht kent het belang van een goede instructie en het geven van ruimte voor
(zelfstandige) verwerking
Groep 1 en 2:
Voor kleuters met een vergroot risico op dyslexie (door achterblijvende taalontwikkeling en/of
dyslexie in de familie) is het goed om eind groep 2 zoveel mogelijk letters te kennen.
Als deze kinderen niet uit zichzelf experimenteren met letters, is het volgens het protocol van
belang ze daarin te stimuleren.
Belangrijk is rekening te houden met de interesses van een kind en spelenderwijs te oefenen.
Letters moeten altijd aangeleerd worden in de combinatie klank en schriftteken. In
combinatie met plaatjes lukt dat vaak nog beter.
Groep 3
De eerste fase van begeleiding in groep 3 bestaat uit: het opbouwen van letterkennis, het
omzetten van woorden in zuivere klankcodes (kat opsplitsen in k-a-t) en het ontwikkelen van
het fonemisch bewustzijn (het bewustzijn dat gesproken woorden uit verschillende klanken
bestaan).
De tweede fase van begeleiding is gericht op de volledigheid van letterkennis en de
decodeersnelheid (snelheid waarmee schriftletters in klanken worden omgezet).
De derde fase van begeleiding heeft als doel dit proces te automatiseren en te 'verankeren'
in de hersenen.
Op onze school wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Er wordt rekening gehouden
met verschillen en iedere leerling krijgt zoveel mogelijk een passend aanbod (op niveau)
Voor zwakke lezers is het uiterst belangrijk om zoveel mogelijk te lezen. De strategieën die
leerlingen met leesproblemen en mogelijke dyslexie gebruiken, zijn globaal te verdelen in te
lang blijven spellen (spellende lezers) en te snel raden wat er staat (radende lezers). Ook
worden beide strategieën door elkaar gebruikt. De leerkracht moet hier bij de aanpak
rekening mee houden.
Aanpak bij spellende lezers
Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
1. leerlingen die lang blijven spellen en veel fouten maken
Bij de groep leerlingen die lang spellend leest maar ook nog veel fouten maakt, ligt
de nadruk op het aanleren van letters. Eventueel kunnen deze kinderen een
persoonlijk lettergroeiboek ontwerpen.
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2. leerlingen die lang blijven spellen, maar nauwelijks fouten maken
Bij leerlingen die lang spellend blijven lezen maar weinig fouten maken, ligt de nadruk
op snelheid. Dit kan bijvoorbeeld geoefend worden met losse flitskaartjes of een
computergestuurd flitsprogramma.
Bij losse flitskaartjes worden moeilijke woorden op een kaartje geschreven en
geprobeerd om deze na veel oefening steeds sneller te lezen. Voor kinderen die erg
gespannen zijn is de flitsmethode minder geschikt. Wellicht kunnen zij beter met wisselof structuurrijtjes werken.

Aanpak bij radende lezers
Bij radende lezers ligt de nadruk op het langzamer, maar nauwkeuriger leren lezen. Dit kan
bevorderd worden door met de vinger te laten bijwijzen, moeilijke letters of lettercombinaties
in de tekst te laten accentueren
De radende lezers zullen het tempo pas mogen opvoeren als alle letters bekend zijn. Ze
moeten het tempo stap-voor-stap leren opvoeren, om niet weer in de fout van de radende
lezer te trappen.
Groep 4.
Leesmotivatie is een belangrijk doel in groep 4. Dit is namelijk het moment waarop leerlingen
met hardnekkige leesproblemen het beginnen op te geven en dan steeds verder dreigen
achter te gaan lopen.
Aandachtspunten
Het protocol geeft de volgende aandachtpunten voor interventie:






directe instructie op het gebied van woordenschatuitbreiding
expliciete instructie in morfologische regels (grammatica)
leesmateriaal zoveel mogelijk laten aansluiten bij de belevingswereld van het kind
onderscheid maken tussen leesfouten en uitspraakfouten
zorgen dat de leerling regelmatig samen leest met een goede lezer, zodat hij goede
voorbeelden hoort

De aanpak van spellingsproblemen komt in het protocol niet uitgebreid aan de orde.
Interventies voor leerlingen die spellend of radend lezen staan bij aanpak groep 3.
Groep 5 tot 8.
Niet alle kinderen met dyslexie worden in de onderbouw al opgespoord. Kinderen kunnen
hun leesproblemen jarenlang verbergen. Het komt ook voor dat een leerkracht de
problemen niet onderkent.
Opsporing en behandeling van ernstige leesproblemen en dyslexie blijft dus ook in de
bovenbouw hard nodig. Om deze reden is ook voor de bovenbouw een protocol
leesproblemen en dyslexie opgesteld.
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Schematisch overzicht van de (praktische) keuzes van De Vrijheit:

Lezen

Spellen

groep
1&2

groep 3

groep 4

groep 5

groep 6

groep 7

groep 8

Kleuterleerlijn
werken
op
niveaus

bron: VLL
leeskilometers
maken

Estafette:
leesboekjes
V&V
leeskilometers maken

Estafette:
leesboekjes
V&V
leeskilometers maken

V&V
leeskilometers maken

V&V
leeskilometers maken

V&V
leeskilometers maken

Intensief:
Interventies
VLL en
Connect
letters/
klanken en
directe
woordherkenning

Intensief:
instructietafel
V&V
Ralfi

Intensief:
instructietafel
V&V
Ralfi

(nieuws
begrip

(nieuws
begrip

tekst)
tutor lezen
Connect

Intensief:
instructietafel
Estafette:
lesgedeelte
V&V
Ralfi
(nieuws
begrip
tekst)

Intensief:
instructietafel
Estafette:
lesgedeelte
V&V
Ralfi
(nieuws
begrip
tekst))

Intensief:
instructietafel
Estafette:
lesgedeelte
V&V
Ralfi
(nieuws
begrip
tekst)st)

Standaard
VLL

Standaard
dagelijks
Spelling in
Beeld
(incl.
verlengde
instructie)
-BLOON
-Ambra
Soft
-dag.dictee

Standaard
dagelijks
Spelling in
Beeld
(incl.
verlengde
instructie)
-BLOON
-Ambra
Soft
-dag.dictee

Standaard
dagelijks
Spelling in
Beeld
(incl.
verlengde
instructie)
-BLOON
-Ambra
Soft
-dag.dictee

Standaard
dagelijks
Spelling in
Beeld
(incl.
verlengde
instructie)
-BLOON
-Ambra
Soft
-dag.dictee

Standaard
dagelijks
Spelling in
Beeld
(incl.
verlengde
instructie)
-BLOON
-Ambra
Soft
-dag.dictee

Intensief:
Interventies
VLL en
Connect
letters/
klanken en
directe
woordherkenning

Intensief
-interven
ties spelling
regels

Intensief
-interven
ties spelling
regels

Intensief
-interven
ties spelling
regels

Intensief
-interven
ties spelling
regels

Intensief
-interven
ties
spellingregels

Kleuterleerlijn
werken
op
niveaus

tekst)
tutor lezen
Connect
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Schematisch overzicht aanbod (ernstige) dyslexie De Vrijheit:
Vooraf:
De instructie is voor deze leerlingen van groot belang. Verlengde instructie, aangepaste
vraagstelling en visuele ondersteuningen spelen een hoofdrol. Deze kinderen dienen actief
betrokken te worden bij de instructie.
Vakgebied:
(Begrijpend) lezen:

Taal:

Spelling:

Zaakvakken

Werkaanpak:
Toetsing

Mogelijkheden tot differentiatie en ondersteuning:
 Technisch vereenvoudigde boeken aansluitend op
leesniveau, interesse en voldoende gevarieerd (in
kader van leesmotivatie)
 Teksten nieuwsbegrip van te voren lezen met goede
lezer
 Verwerkingsopdrachten auditief (mondeling)
ondersteunen
 Indien nodig: auditieve ondersteuning
 Verwerkingsopdrachten auditief (mondeling)
ondersteunen
 Verwerking met word (grammaticacontrole)
 Beperken en aangepaste (fouten)criteria bij vrije
schrijfopdrachten
 Sterke nadruk op differentiatie bij instructie
 Verwerkingsopdrachten auditief (mondeling)
ondersteunen
 Taakreductie per oefening (bv. gebruik arceerstift)
 Verwerking in ”word” (spellingcontrole)
 Extra leestijd geven
 Verlichting geven bij leestaken
 Verwerkingsopdrachten auditief (mondeling)
ondersteunen
 Gestructureerde taakaanpak (denkstappen)
 Taakreductie per oefening
 CITO: mondeling ondersteunen in alle groepen (digitaal
toetsen), met uitzondering van Begrijpend Lezen
 Opknippen van tekst bij CITO in meerdere delen
 Vergroten van A4 naar A3
 Voldoende tijd geven bij afname alle toetsen
 Een gedifferentieerde beoordeling van dictees (alleen
fouten met een specifieke, aangeboden spellingregel
meetellen)
 Waar mogelijk mondeling overhoren in plaats van
schriftelijk, bijvoorbeeld bij topografie
 Eindtoets op cd beschikbaar stellen
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