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Inleiding  

De Heeswijkschool besteedt veel aandacht aan het vroegtijdig signaleren en de begeleiding van 

leerlingen met lees- en spellingproblemen. Indien deze zorg en begeleiding weinig of geen resultaten 

heeft spreken we van ernstige lees- en spellingproblemen of dyslexie. Als definitie van dyslexie 

hanteren we de definitie van de gezondheidsraad: ‘Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door 

hardnekkige problemen bij het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van de 

woordidentificatie bij het lezen en/of spellen.’ Er is dus bij dyslexie altijd sprake van: 

• Een ernstige lees- en/of spellingsachterstand 

• Een hardnekkig didactisch resistent probleem 

• Trage/onnauwkeurige woordidentificatie 
 

Om hardnekkigheid van de lees- en spellingsproblemen vast te kunnen stellen, moet zijn aangetoond 

dat na een periode van tenminste 12 weken intensieve en planmatig opgezette begeleiding het 

probleem zich blijft voordoen. De lees- en/of spellingsprestaties van leerlingen met dyslexie behoren 

bij herhaling tot de zwakste 3 à 4 procent op landelijk genormeerde toetsen. In dit protocol wordt 

beschreven hoe op De Heeswijkschool wordt gewerkt aan het voorkomen, onderkennen en aanpakken 

van lees- en spellingproblemen.  

 
Onderkenning van lees- en spellingproblemen 

De signalering voor de groepen 3 tot en met 8 lezen en spellen is uitgewerkt in onderstaand 

stappenplan naar het Protocol Lees- en spellingproblemen en dyslexie (Expertisecentrum Nederlands, 

2011). Leerlingen volgen de zorgroutes 1, 2 en 3 volgens onderstaand schema. Ernstige achterstanden 

in het leren lezen en spellen kunnen worden voorkomen, dan wel worden teruggedrongen door hiaten 

in de ontwikkeling in een zo vroeg mogelijk stadium in het lees- en spellingonderwijs te onderkennen 

en aan te pakken. Bij alle leerlingen wordt ten minste éénmaal in groep 2 de Cito Taal voor kleuters 

afgenomen. Relevante informatie en toets scores worden in Parnassys ingevoerd.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

Indicatie en criteria per zorgroute 
Groep Zorgroute 1 

Reguliere basisaanbod 

 

Meetmoment & uitslag 

Zorgroute 2 

Remediërend aanbod 

(20-25% zwakste lln) 

Meetmoment & uitslag 

Zorgroute 3 

Interventieroute 

(5-10% zwakste lln) 

Meetmoment & uitslag 

1 Geen bijzonderheden 

aanmelding / intake. 

Gezinsleden met dyslexie 

Vermoeden van TOS of 

taalachterstand bij intake. 

 

 

TOS, taalachterstand, doofheid 

of andere diagnose m.b.t. taal 

blijven in zorgroute 3 tot de 

diagnose niet meer geldig is, 

daarna volgen onderstaande 

afspraken.  

 

2  

 

Cito M2 Taal voor kleuters I 

t/m III 

 

Cito E2 wordt niet afgenomen 

Gezinsleden met dyslexie/TOS, óf 

 

Cito M2 Taal voor kleuters IV  

Signaleringslijst logopedie / 

dyslexie voor kleuters twijfel 

Cito E2 Taal voor kleuters IV 

Signaleringslijst logopedie / 

dyslexie voor kleuters twijfel 

Gezinsleden met dyslexie/TOS, 

én 

 

Cito M2 Taal voor kleuters V  

Signaleringslijst voor kleuters 

logopedie / dyslexie 

onvoldoende 

Cito E2 Taal voor kleuters V 

Signaleringslijst logopedie / 

dyslexie voor kleuters 

onvoldoende 

3 Herfstsignalering   voldoende 

 

Wintersignalering  voldoende 

Cito M3 DMT, Spelling I t/m III 

(of één lager dan een III) 

 

 

 

Voorjaarssignalering 

voldoende 

 

Herfstsignalering onvoldoende 1 

onderdeel 

Wintersignalering onvoldoende 1 

onderdeel 

Cito M3 DMT, AVI -0,5, Spelling IV 

(min. 2 van de 3)     

Signaleringslijst  logopedie / 

dyslexie (i.v.m. aanmelding 

logopedie) Twijfel 

 

 

Voorjaarssignalering onvoldoende 

1 onderdeel 

Herfstsignalering onvoldoende 2 

onderdelen of meer 

Wintersignalering onvoldoende 2 

onderdelen of meer 

Cito M3  DMT V, Spelling V, AVI 

-1 jaar (min. 2 van de 3) 

Signaleringslijst  logopedie / 

dyslexie (i.v.m. aanmelding 

Lezenderwijs, logopedie) 

Onvoldoende 

Voorjaarssignalering 

onvoldoende 2 of meer 

onderdelen 



   
 

 
 

 

 

Cito E3 DMT, Spelling 

I t/m III (of één lager dan een 

III) 

 

Cito E3 DMT,  AVI -0,5, Spelling 

IV (min. 2 van de 3) 

Signaleringslijst  logopedie / 

dyslexie (i.v.m. aanmelding 

logopedie) Twijfel 

Cito E3  DMT V, Spelling V, AVI 

-1 jaar (min. 2 van de 3) 

 

Signaleringslijst  logopedie / 

dyslexie (i.v.m. aanmelding 

Lezenderwijs, logopedie) 

Onvoldoende 

4 Cito M4 DMT, Spelling I t/m III 

(of één lager dan een III) 

 

 

 

Cito E4 DMT, Spelling  I t/m III 

(of één lager dan een III) 

Cito M4 DMT,  AVI -0,5, Spelling    

IV (min. 2 van de 3) 

Signaleringslijst  logopedie / 

dyslexie (i.v.m. aanmelding 

Lezenderwijs, logopedie) Twijfel 

 

Cito E4 DMT, AVI -0,5, Spelling  IV 

(min. 2 van de 3) 

Cito M4  DMT V, Spelling V, AVI 

-1 jaar (min. 2 van de 3) 

Signaleringslijst  logopedie / 

dyslexie (i.v.m. aanmelding 

Lezenderwijs, logopedie) 

Onvoldoende 

 

Cito E4  DMT V, Spelling V, AVI 

-1 jaar (min. 2 van de 3) 

5 Cito M5 DMT, Spelling I t/m III 

(of één lager dan een III) 

Cito E5 DMT, Spelling  I t/m III 

(of één lager dan een III) 

Cito M5 DMT,  AVI -0,5, Spelling 

IV (min. 2 van de 3) 

 

Cito E5 DMT,  AVI -0,5, Spelling  

IV (min. 2 van de 3) 

Cito M5  DMT V, Spelling V, AVI 

-1 jaar (min. 2 van de 3) 

 

Cito E5  DMT V, Spelling V, AVI 

-1 jaar (min. 2 van de 3) 

6 Cito M6 DMT, Spelling I t/m III 

(of één lager dan een III) 

Cito E6 DMT, Spelling  I t/m III 

(of één lager dan een III) 

Cito M6 DMT,  AVI -0,5, Spelling    

IV (min. 2 van de 3) 

 

Cito E6 DMT,  AVI -0,5, Spelling     

IV (min. 2 van de 3) 

Cito M6  DMT V, Spelling V, AVI 

-1 jaar (min. 2 van de 3) 

 

Cito E6  DMT V, Spelling V, AVI 

-1 jaar (min. 2 van de 3) 

7 Cito M7 DMT, Spelling I t/m III 

(of één lager dan een III) 

Cito E7 DMT, Spelling  I t/m III 

(of één lager dan een III) 

Cito M7 DMT,  AVI -0,5, Spelling    

IV (min. 2 van de 3) 

 

Cito E7 DMT,  AVI -0,5, Spelling     

IV (min. 2 van de 3) 

Cito M7  DMT V, Spelling V, AVI 

-1 jaar (min. 2 van de 3) 

 

Cito E7 DMT V, Spelling V, AVI -

1 jaar (min. 2 van de 3) 

8 Cito M8 DMT, Spelling I t/m III 

(of één lager dan een III) 

Cito M8 DMT, AVI -0,5, Spelling    

IV (min. 2 van de 3) 

 

Cito M8   DMT V, Spelling V, AVI 

-1 jaar (min. 2 van de 3) 

 



   
 

 
 

Overzicht invulling zorgroute 2 en 3 aanbod per groep 
 

Groep Toets  

Moment 
volgens kalender 

Zorgroute 2 
Lezen 

Zorgroute 2 
Spelling 

Zorgroute 3 
Lezen 

Zorgroute 3  
Spelling 

0/1 Intake Remediëren volgens themaplanning  

 Signaleringslijst Remediëren volgens themaplanning  

2 Rapport 2 groep 1 Remediëren volgens themaplanning  

 Cito M2 Remediëren volgens themaplanning Start inzet Bouw! 
 

 Signaleringslijst Remediëren volgens themaplanning Start logopedie 
Aanmelding s.w.v. 

 Cito E2 Remediëren volgens themaplanning Bouw! 

 Signaleringslijst Remediëren volgens themaplanning Bouw! 
Start logopedie 

3 Rapport 2 groep 2 

 

Remediëren 
volgens methode 
VLL 

 Bouw! 
Woordenschat ZOEM 
 

 Herfstsignalering 

 

Remediëren 
volgens methode 
VLL 

 

VLL Ster-aanpak 
Letterzetters VLL 
Veilig gespeld (extra) 

Connect-klanken en letters 4 x 15  
 
Bouw! 
Woordenschat ZOEM 
 
Aanmeld. Lezenderw. Blok 1 / 2 
Aanmelding s.w.v. 
 

 Wintersignalering 

 

Remediëren 
volgens methode 
VLL 
 

VLL Ster-aanpak 
Letterzetters VLL 
Veilig gespeld (extra) 

Connect-klanken en letters 4 x 15  
 
Bouw! 
Woordenschat ZOEM 
 

 Cito M3 

 

Remediëren 
volgens methode 
VLL 
 

VLL Ster-aanpak 
Veilig gespeld (extra) 

Connect-woordherkenning 4 x 15 
 
Bouw! 
Woordenschat ZOEM 
 
Aanmeld. Lezenderw. Blok 3 / 4 
Aanmelding s.w.v. 
 

 Signaleringslijst 

 

Remediëren 
volgens methode 
VLL 
 

VLL Ster-aanpak 
Veilig gespeld (extra) 

Connect-woordherkenning 4 x 15  
 
Bouw! 
Woordenschat ZOEM 
 
Start logopedie 
 

 Voorjaarsignalering 

 

Remediëren 
volgens methode 
VLL 
 

VLL Ster-aanpak 
Veilig gespeld (extra) 

Connect-lezen 4 x 15  
 
Bouw! 
Woordenschat ZOEM 



   
 

 
 

 
 

 Cito E3 

 

Remediëren 
volgens methode 
VLL 
 

VLL Ster-aanpak 
Veilig gespeld (extra) 

Connect-lezen 4 x 15  
 
Bouw! 
Woordenschat ZOEM 
 
 

 Signaleringslijst Remediëren 
volgens methode 
VLL 
 

VLL Ster-aanpak 
Veilig gespeld (extra) 

Connect-lezen 4 x 15  
 
Bouw!  
Woordenschat ZOEM 
 
Start logopedie 
Aanm. Lezenderw. Blok 1 / 2 gr.4 
Aanmelding s.w.v. 
 

4 Cito E3 Remediëren 
Vloeiend en Vlot 

Remediëren volgens 
Spelling op maat 
Bloon  

RALFI-lezen  (Lk) Bouw afmaken / 
Letterster 

 Signaleringslijst Remediëren 
Vloeiend en Vlot 

Remediëren volgens 
Spelling op maat 
Bloon 

RALFI-lezen  (Lk) 
Start logopedie 
 

Bouw afmaken / 
Letterster 
Start logopedie 
Aanmelding s.w.v 

 Cito M4 Remediëren 
Vloeiend en Vlot 
nieuwsbegrip AA  

Remediëren volgens 
Spelling op maat 
Bloon  

RALFI-lezen  (Lk) Bouw afmaken / 
Letterster 

 Signaleringslijst Remediëren 
Vloeiend en Vlot, 
nieuwsbegrip AA 

Remediëren volgens 
Spelling op maat 
Bloon 

RALFI-lezen  (Lk) 
Start logopedie 
 

Bouw afmaken / 
Letterster 
Start logopedie 
Aanmelding onderzoek 

5 Cito E4 Remediëren 
Vloeiend en Vlot, 
nieuwsbegrip AA  

Remediëren volgens 
Spelling op maat 
Bloon 

RALFI-lezen (Lk) Letterster 
 

 Cito M5 Remediëren 
Vloeiend en Vlot, 
nieuwsbegrip AA  

Remediëren volgens 
Spelling op maat 
Bloon 

RALFI-lezen (Lk) Letterster 
Aanmelding onderzoek 
 

6 Cito E5 Remediëren 
Vloeiend en Vlot, 
nieuwsbegrip A  

Remediëren volgens 
Spelling op maat 
Bloon 

RALFI-lezen (Lk) Letterster 
 

 Cito M6 Remediëren 
Vloeiend en Vlot, 
nieuwsbegrip A  

Remediëren volgens 
Spelling op maat 
Bloon 

RALFI-lezen (Lk) Letterster 
Aanmelding onderzoek 
 

7 Cito E6 Remediëren 
Vloeiend en Vlot, 
nieuwsbegrip A  
 

Remediëren volgens 
Spelling op maat 
Bloon 

RALFI-lezen  (Lk) Letterster 

 Cito M7 Remediëren 
Vloeiend en Vlot, 
nieuwsbegrip B 
 

Remediëren volgens 
Spelling op maat 
Bloon 

RALFI-lezen (Lk) Letterster 
Aanmelding onderzoek 
 

8 Cito E7  Remediëren 
Vloeiend en Vlot, 
nieuwsbegrip B 
 

Remediëren volgens 
Spelling op maat 
Bloon 

RALFI-lezen (Lk) Letterster 
Aanmelding onderzoek 
 

 Cito M8 Remediëren 
Vloeiend en Vlot, 
nieuwsbegrip B  
 

Remediëren volgens 
Spelling op maat 
Bloon 

RALFI-lezen (Lk) Letterster 
Aanmelding onderzoek 

 
*Remediëren Taal op maat: indien nodig aangevuld met een apart woordenschatprogramma: 

Kentalis Weerwoord en/of beeldwoordenboek.  



   
 

 
 

 

Doelen voortgezet technisch lezen 

Groep Meetmoment Gemiddelde lezers 

(AVI-beheersingsniveau) 

Dyslectische leerlingen 

(gewenst hoogste AVI-

instructieniveau, afhankelijk 

van ernst van de dyslexie) 

4 Midden afname M4 E3 

Eind afname E4 M4 

5 Midden afname M5 E4 

Eind afname E5 M5 

6 Midden afname M6 E5 

Eind afname E6 M6 

7 Midden afname M7 E6 

Eind afname E7 M7 

8 Midden afname AVI-plus E7 

Eind afname AVI-Plus AVI-plus 

 

 

 

Doelen Spelling 

Groep Meetmoment Gemiddeld Fundamentele 

doelen spelling 

Werkwoordspelling 

4 Midden afname M4 E3  

Eind afname E4 M4  

5 Midden afname M5 E4  

Eind afname E5 M5  

6 Midden afname M6 E5 M6 

Eind afname E6 M6 E6 

7 Midden afname M7 E6 M7 

Eind afname E7 M7 E7 

8 Midden afname M8 E7 M8 

  



   
 

 
 

Signalering groepen 1-2 

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. Wanneer dyslexie in de familie voorkomt wordt dat per mail doorgegeven aan de interne 

begeleider. 

Zes keer per jaar worden alle leerling besproken met de intern begeleider. De signaleringslijsten 

worden voor de risicokinderen altijd ingevuld. Vijf keer per jaar legt de leerkracht de groei van alle 

kinderen vast op de leerlijnen van KIJK! In een observatietool. Wanneer de groei van het kind meer 

dan 4 maanden achterloopt bij de kalenderleeftijd wordt in overleg met de intern begeleider de 

signaleringslijst voor kleuters ingevuld. Beide signaleringsdocumenten worden aan het dossier in 

Parnassys toegevoegd. Ouders worden door de leerkracht geïnformeerd.  

Begeleiding 

Voor kinderen met een verhoogd risico wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld met daarin 

de te behalen doelen uit Kijk! de opbrengst van de begeleiding wordt na evaluatie besproken door de 

leerkracht en de interne begeleider. Ouders worden door de leerkracht geïnformeerd. Wanneer de 

school inschat dat het kind een risico heeft dat het dyslectisch zou kunnen zijn wordt dat bij de laatste 

rapportbespreking meegedeeld aan de ouders. 

 

Signalering vanaf groep 3 

• de signaleringtoetsen en observaties worden afgenomen door de groepsleraren;  

• voor leerlingen die onvoldoende presteren op de herfstsignalering uit Veilig Leren Lezen  
plant de leerkracht binnen een week na de signalering een overlegmoment met de intern 
begeleider. Na overleg worden de ouders al dan niet geïnformeerd.  

• voor leerlingen die in januari een IV of V niveau behalen op de CITO M en/of E toetsen neemt 
de leerkracht na bespreking contact op met de ouders 
 

Begeleiding 
De begeleiding van de kinderen met lees- en spellingsproblemen maakt onderdeel uit van de 

zorgstructuur binnen de groep en zal dus in de regel binnen die groep door de groepsleerkracht 

plaatsvinden. De begeleiding vindt plaats met de reguliere lesmethoden en waar mogelijk aangevuld 

met begeleidingstechnieken die zijn afgestemd op de problematiek van het kind.  

Indien de begeleiding binnen de groep onvoldoende oplevert of organisatorisch niet haalbaar is, 

wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor begeleiding buiten de klas. 

• kinderen met een CITO niveau IV worden altijd met naam genoemd in het groepsdocument 
lezen en krijgen een remediërend aanbod 

• wanneer er een vermoeden bestaat van ernstige lees- en/of spellingsproblemen (CITO 
niveau V) , mogelijk dyslexie, worden ouders daarover geïnformeerd. De aanvraag voor door 
de gemeente bekostigd onderzoek kan pas worden gedaan na 3 keer een E-score op de 
genormeerde CITO DMT toetsen (na M4).  

• Er wordt een handelingsplan opgesteld in Parnassys waarin doelen en de verwachte 
vaardigheid score bij de volgende CITO-toets afname worden vermeld. 

• de leerkracht is altijd verantwoordelijk voor de evaluatie en kan die op zijn of haar verzoek 
(deels) door de remedial teacher of intern begeleider laten uitvoeren. 

• de leerkracht is verantwoordelijk voor het sluiten van het handelingsplan in Parnassys 



   
 

 
 

• de groepsleerkracht bespreekt aan het einde van het schooljaar de begeleidingsplannen van 
de laatste interventieperiode met de leerkracht van de volgende groep en draagt eventueel 
doorlopende begeleidingsplannen over. 

 

Interventies 

 

Er wordt onderscheid gemaakt in 3 zorgroutes. 

 

Zorgroute 1: het reguliere basisaanbod volgens de methodes voor spelling, technisch lezen, taal en 

begrijpend lezen. De leerling gaat langzaam maar zeker vooruit en kan de groepslessen zonder extra 

begeleiding volgen. Waar nodig geeft de leerkracht direct gerichte instructie op een bepaald aspect. 

De groei van de leerling is minimaal conform de verwachte groei op de vaardigheid scores van CITO 

voor technisch lezen. 

 

Zorgroute 2: De leerling gaat vooruit, maar loopt een achterstand op in vergelijking met het 

groepsniveau volgens de vaardigheid scores van CITO. Deze leerling krijgt gedurende langere tijd 

begeleiding van de leerkracht. De leerling volgt het remediërende aanbod volgens de methodes voor 

spelling, technisch lezen, taal en begrijpend lezen, deze bestaat uit het basisaanbod, uitgebreid met 

verlengde instructie door leerkracht of onderwijsassistent en eventueel vermindering van 

verwerkingsopdrachten. Het remediërende aanbod verschilt per vak en per leerjaar en staat verder 

uitgewerkt in de groepsplannen. 

Zorgroute 3: Ondanks het volgen van zorgroute 2 is er onvoldoende groei. De leerling loopt de 

achterstand ten opzichte van leeftijdgenoten, zichtbaar in Parnassys, niet in. De interne begeleider 

wordt nadrukkelijker betrokken bij de begeleiding van het kind. Bekeken wordt of gedurende een 

bepaalde periode extra begeleiding ingezet kan worden. De leerling blijft het remediërende aanbod 

volgens de methodes volgen, aangevuld met individuele hulpplannen die (deels) uitgevoerd worden 

door externen (logopedie, Auris, passenderwijs, overige externen) of (preventieve) hulpprogramma’s 

binnen de school. Óf in uitzonderlijke gevallen: het remediërend aanbod wordt vervangen door een 

individueel lesprogramma voor spelling en/of lezen. Er is altijd een individueel hulpplan aanwezig, te 

vinden in Parnassys. Hierin staan de te behalen doelen en de aanpak SMART omschreven, de leerkracht 

is verantwoordelijk voor het gehele proces, de leerkracht werkt nauw samen met de intern begeleider, 

de intern begeleider onderhoudt alle contacten met externen.   

 

Methodes 

Lezen 

VLL (zie handleiding) 
Ralfi 
Connect 

Spelling 

VLL (zie handleiding) 
Bloon 
Bouw! 
Letterster 



   
 

 
 

Dyslexieverklaring 
Totdat dyslexie is vastgesteld  volgens de officiële criteria door een GZ-psycholoog/orthopedagoog  

spreken we van ernstige lees en/of spellingsproblemen, mogelijk dyslexie. Tot het afgeven van de 

verklaring wordt de leerling extra begeleid. De inhoud van de begeleiding hoeft niet anders te zijn, 

hoogstens de intensiteit. 

We kunnen aangeven dat er kenmerken van dyslexie zijn, als: 

• De leerling specifieke problemen heeft met lezen en/of spellen (rekenen en lees-/taalbegrip 
zijn voldoende); 

• Er vanaf het begin van het leesproces ernstige automatiseringsproblemen zijn geweest (drie 
keer achtereenvolgens een E-of V score op DMT/Spellingstoets dus vanaf midden groep 4); 

• Er intensief met handelings-/ begeleidingsplannen is gewerkt, maar het effect gering is; 
(Intensief = gedurende een half jaar 2 uur extra per week bovenop reguliere aanbod) 

• Er in groep 2 in de checklist protocol leesproblemen en dyslexie signalen zijn die wijzen op 
risico voor dyslexie. 

In het 10-minutengesprek bespreken we de gesignaleerde problemen met de ouders. We vragen na 

of er sprake is van dyslexie in de familie. Indien er sprake is van familiale aanleg noteren we dit in het 

dossier. 

 

Een dyslexieonderzoek bestaat uit: 

Onderkennende diagnose 
Het vaardigheidsniveau van het lezen en/of spellen ligt significant onder dat van leeftijdgenoten. Er is 

sprake van een significante achterstand wanneer een leerling op een genormeerde toets voor 

technisch lezen en/of spellen behoort tot de tien procent zwakst scorende in zijn groep. Dit betekent 

in de praktijk een E score op de DMT in combinatie met de Cito toets Spellen. 

 

Het probleem in het aanleren en toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau blijft 

bestaan ook wanneer voorzien wordt in adequate remediërende instructie en oefening. Didactische 

resistentie kan pas worden aangetoond wanneer leerling gedurende minstens 24 weken  1 uur per 

week extra instructie en oefening in technisch lezen en/of spellen heeft ontvangen van zijn 

leerkracht en remedial teacher op school. De school levert indien gevraagd de gegevens van het 

leerlingvolgsysteem aan bij de instelling die het dyslexieonderzoek uit voert.  

 

Indien ouders in aanmerking willen komen voor vergoeding van het onderzoek en eventuele 

behandeling van de gemeente, mag er geen sprake zijn van comorbiditeit. Dit betekent dat er geen 

andere problemen zijn die de oorzaak kunnen zijn van de lees- en spellingproblemen (bv ADHD).  

 

Handelingsgerichte/indicerende diagnose 
Vooral de mate en de ernst van de onderwijsbelemmering die de leerling ondervindt zijn bepalend 

voor de indicatie tot behandeling.  

Dyslexie kan samengaan met andere leerstoornissen in andere vaardigheden (bijvoorbeeld rekenen, 

communicatie vaardigheden, specifieke taalstoornissen). 

Dyslexie kan samengaan met meer algemene stoornissen (beperkte intelligentie, zintuiglijke stoornis, 

ADHD). 

Dyslexie kan gepaard gaan met problemen in het psychosociale functioneren. 

 

 



   
 

 
 

Afgeven van een dyslexieverklaring 

De basisschool stemt de begeleiding van kinderen af op de mogelijkheden van het kind. Een 

dyslexieverklaring is daarbij niet nodig of direct van belang voor de aanpak van de lees- en/of 

spellingproblemen. De basisschool verzorgt toetsing en begeleiding, stemt de onderwijsaanbod 

daarop af en houdt het leerlingdossier bij. Indien het vermoeden bestaat van dyslexie, met 

inachtneming van de criteria van de Gezondheidsraad, zal dit met de ouders worden besproken.  

 

Een dyslexieonderzoek mag alleen worden uitgevoerd door functionarissen die een academische graad 

hebben in de klinische (kinder- of jeugd-)psychologie of orthopedagogiek, evenals een erkende 

bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek, minimaal op het niveau van de BIG registratie 

Gezondheidszorgpsycholoog (GZ psycholoog). 

De dyslexieverklaring heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Het kan echter wenselijk zijn om 

bepaalde onderdelen van de verklaring na verloop van tijd aan te passen aan de dan geldende 

omstandigheden met het oog op veranderingen in aanpak of faciliteiten. 

Een dyslexieverklaring wordt afgegeven voor lezen en/of spellen. 

 

Indien ouders een officiële dyslexieverklaring gewenst vinden zijn er twee mogelijkheden: 

• Ouders laten onderzoek verrichten vergoed door de gemeente (voorwaarden zie 

www.balansdigitaal.nl ) De school draagt zorg voor de aanvraag van dit traject bij het 

samenwerkingsverband . 

• Ouders laten op eigen kosten onderzoek verrichten bij een particulier bureau. De school draagt 

zorg voor een leerling en levert de benodigde informatie aan bij de onderzoekende instantie..  

 
Begeleiding op school na de behandeling 
Mogelijkheden voor compenserende en dispenserende maatregelen 

Op de Heeswijkschool  komen in principe alleen kinderen waarbij een dyslexieverklaring is 

toegevoegd aan het leerlingvolgsysteem Parnassys in aanmerking voor compenserende en 

dispenserende maatregelen. Zoals beschreven in het dyslexie protocol  

Leerlingen met ernstige leesproblemen hebben veelal moeite met de teksten in de begrijpende 

leesmethode en de zaakvakken. Bij deze leerlingen wordt nagegaan welke hulp zij nodig hebben en 

welke faciliterende maatregelen genomen moeten worden. Per kind zal worden vastgesteld door de 

interne begeleider en/of remedial teacher wat de onderwijsbehoefte van het kind is.  

De leerlingen ontvangen een dyslexiepaspoort met daarop de dispenserende maatregelen. 

Te denken valt aan: 

 

Mogelijke maatregelen bij lezen 

• Moeilijke woorden mogen worden voorgelezen door een leesmaatje. 

• Leerlingen met dyslexie krijgen geen onvoorbereide leesbeurten. 

• Er wordt bij toetsing gelezen zonder tijdsdruk. 

• Indien teksten/toetsen ingesproken beschikbaar zijn mag daarvan gebruik worden gemaakt. 

• Leerlingen met dyslexie krijgen voldoende leestijd. 

• Zaakvak teksten mogen thuis worden voorbereid. 

• Biebboeken kunnen op moeilijkheidsgraad worden gekozen door het makkelijk lezen 

symbool en een AVI codering. 

• Leestaken worden verlicht (minder pagina’s). 

http://www.balansdigitaal.nl/


   
 

 
 

• Leesteksten worden vergroot. 

• Aangepaste afname Cito Entree- en Eindtoets (zie www.Cito.nl) 

• Afnamen van de CITO Luistertoets.  

 

Mogelijke maatregelen bij spelling 

• Spelfouten worden gedifferentieerd beoordeeld: wat het kind foutloos kán schrijven moet 

goed geschreven zijn.  

• De leerling doet mee met de afname van alle dictees (woorden en zinnen). Per kind wordt op 

het paspoort vermeld hoeveel zinnen hij minimaal tijdens ieder dictee moet maken en 

waarbij ook gelet wordt op interpunctie.  

• De leerling mag alle hulpmiddelen gebruiken die leiden tot minder spelfouten bij alle taal- en 

spellingsopdrachten zoals woordenboek, regelkaart, tekstverwerker (Chroombook). Met 

uitzondering van dictees.  

• Bij bepaalde vak onderdelen, zoals bijv. topografie en Engels worden spelfouten niet in de 

beoordeling meegenomen. 

• Schrijftaken worden verlicht. (bv minder pagina’s) 

• Aanbieden van een minimumprogramma (dispensatie). 

 

Communicatie met ouders 

Als er sprake is van hardnekkige lees- en spellingproblemen bespreken we graag met ouders hoe we 

hun kind het best kunnen begeleiden. In het geval van ernstige lees-/spellingproblemen hebben we 

het vertrouwen en de medewerking van ouders nodig om tot goede resultaten te kunnen komen.  

Daarbij is voor ons niet alleen het lees- en spellingniveau van belang, maar ook het sociaal-

emotioneel functioneren van de leerling. 

Wij houden ons aan de criteria voor het vaststellen van ernstige lees- en spellingproblemen/dyslexie 

zoals vastgelegd door de Gezondheidsraad in 2000 en behandelmethoden waarvan vast is gesteld 

dat ze effect hebben (Protocol leesproblemen en dyslexie, 2011).  

 

Rol van de ouders bij lezen 

Hulp van de ouders heeft alleen zin als zij een actieve rol willen spelen bij het verbeteren van de 

leesontwikkeling van hun kind. Het gaat daarbij om kwaliteit en de regelmaat van hun inzet. Vier keer 

per week een kwartier de volle aandacht is effectiever dan één keer per week een uur. 

De begeleiding op school en thuis moet in elkaars verlengde liggen. De leerkracht geeft op school 

instructie op het niveau dat het kind net aankan en ouders ondersteunen het beheersingsniveau. 

Voorwaarde is dat de relatie tussen ouders en kind ontspannen is zodat het leesplezier van het kind 

voorop blijft staan. In een oudergesprek kunnen ouders tips krijgen over keuze van leesmateriaal, 

samen lezen, verbeteren van fouten enz. 

 

Meer informatie is te vinden 

• Voor ouders en kind is er op de Site van het Klokhuis een informatieve uitzending 

geplaatst over dyslexie op 22-4-2014. 

• In de Centrale Bibliotheek Rotterdam is een ‘gemakkelijk lezenplein ’voor kinderen met 

leesproblemen. 

• Meer informatie kunnen ouders krijgen bij de stichting Balans. 

http://www.steunpuntdyslexie.nl/ 

http://www.cito.nl/


   
 

 
 

Rol van de ouders bij spelling 

Het thuis oefenen vindt plaats ter ondersteuning van het oefenen op school. Het thuis oefenen kan 

betere resultaten opleveren als ouders tips krijgen over hoe ze het dictee met hun kind kunnen 

oefenen.  

De ouders zijn vaak terecht bezorgd over de vorderingen van hun kind. Ze kunnen veel doen om de 

positieve leerhouding, het leesplezier en de emotionele ontwikkeling te bevorderen. 

De leerkracht brengt regelmatig de ouders op de hoogte van de vorderingen van het handelings- 

en/of begeleidingsplan, en geeft hen adviezen voor de thuissituatie. 

 

Te denken valt aan de volgende adviezen: 

- Veel voorlezen. 

- Kind stimuleren te vertellen over gebeurtenissen. 

- Rustig en duidelijk praten. 

- Fouten in zinsbouw en uitspraak verbeteren door de zin goed te herhalen, zonder de fout 

daadwerkelijk te benoemen. 

- Abstracte begrippen als dagen, maanden, kleuren, links/rechts oefenen. 

- Regelmatig praten over hoe het op school gaat. 

- Benadrukken wat het kind goed kan. 

- Helpen bij het huiswerk: verdelen in stappen. 

- Rustige omgeving scheppen. 

- Eventuele problemen met de leerkracht bespreken. 

- Verwachten dat vooruitgang gestaag gaat door veel oefenen. 

- Verwachten dat kleine foutjes gemaakt blijven worden (de/het/een). 

- Moeilijke woorden bespreken, om zo de woordenschat te vergroten. 

- Fouten in spontane geschreven taal niet aanrekenen. 

- Boodschappen laten doen en zelf laten betalen. 

- Kaartlezen op vakantie / in de auto. 

 

Overgang PO-VO 

De gesignaleerde lees- en/of spellingproblemen en gegeven begeleiding moeten tijdig (uiterlijk eind 

groep 7) en duidelijk met ouders besproken worden, zodat ouders hier rekening mee kunnen houden 

bij de keuze van school/type van voortgezet onderwijs. 

Tevens dient de school voor voortgezet onderwijs (via zgn. ‘koude’ en ‘warme’ overdracht) tijdig en 

afdoende te worden geïnformeerd zodat de kinderen zo ononderbroken mogelijk begeleid kunnen 

worden bij hun verdere lees- en/of spellingontwikkeling.  

Het is mogelijk dat de Heeswijkschool samen met de ouders van ernstige dyslectisch kind een 

leerwegondersteunende (LWOO) aanwijzing aan te vragen op het VMBO.  
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Bijlage 1 Mogelijke oefeningen per groep, kleutergroepen 

Fonologische activiteiten  

- Werkmap Fonemisch Bewustzijn 

- 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.  

- Auditief geheugen trainen door ‘onthoud-spelletjes’ zoals ‘Ik ga op reis en ik neem 

mee….’ 

- 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 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. 

- 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 ….?) 

- Eenvoudige woordjes in klanken verdelen (hakken):  roos = /r/…./oo/…../s/. 

- Klanken samenvoegen tot eenvoudige woordjes (plakken):  /r/ ….. /oo/ ….. /s/ = roos. 

- 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/?) 

- Taal in blokjes 

Voorbereidende leesactiviteiten 

- Samen lezen en voorlezen, gesprekjes over het boek, naspelen van het verhaal. 

- Digitale prentenboeken of luisterboeken laten beluisteren. 

- In kleine groepjes pre-teachen van voorleesteksten, waarbij ook op woordbetekenissen 

wordt ingegaan. 

- 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 en 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 

- De letters van de eigen naam laten stempelen of laten inkleuren. Plakken met letters uit 

letterflat. 

- Oefenen van vloeiende schrijfbewegingen, zoals slingers, krullen, zaagtanden. 

Schrijfdans  

- Schrijfproducten laten maken in de schrijfhoek, zoals een brief voor iemand. 

- Op de computer letters laten tikken (vergroot, eenvoudig lettertype)  



   
 

 
 

Bijlage 2 Mogelijke oefeningen per  groep 3 en 4 

Leesactiviteiten 

- Oefen de letter-klankkoppeling uit “Veilig Leren Lezen” m.b.v. de lettermuur,  

klikklakboekjes, een lettergroeiboek, spelletjes, “Taal in Blokjes” 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: 

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

o 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 

o 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 

- Bied verhalende en informatieve boeken over hetzelfde onderwerp naast elkaar aan. 

Werk met thema’s.  

- Geef pre-teaching 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. 125 tot 128)1 

- 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 

 
1 Protocol Leesproblemen en dyslexie groep 3 

http://www.makelijklezenplein.nl/
http://www.veiliglerenlezen.nl/
http://www.leesplein.nl/


   
 

 
 

drie potten te laten doen (lieve woorden, grappige woorden, moeilijke woorden). Ook 

kun je het vragenspel gebruiken.2 

 

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. 

- Taal in Blokjes, 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 deelaspecten 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 vrije  keuze uit boeken en verplicht ze niet om een boek uit te lezen.  

Maak gebruik van de regel van vijf. Bij het lezen van een willekeurige bladzijden uit het boek 

steekt het kind tekens 1 vinger op bij een moeilijk woord.  Als na het lezen van de bladzijde 

vijf vingers omhoog zijn is het boek te moeilijk.  

- Help de lezer op weg door de eerste twee of drie hoofdstukken voor te lezen of samen te 

lezen.  

- Wijs  een leesmaatje aan  waar  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. 

 

  

  

 
2 Boek: Vertel Eens, kinderen lezen en praten, Aidan Chambers  



   
 

 
 

Bijlage 3 Mogelijke oefeningen per groep 5 t/m 8 

Leesactiviteiten 

- Voor het bevorderen van het vloeiend lezen is het herhaald lezen van teksten met aandacht 

voor leesbegrip een effectieve aanpak, daarbij wordt gebruik gemaakt van Estafette. 

- 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.  

- 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. 

- Werk met een ‘boek van de week’ of een boeketalage in de klas3 

- 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, 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). 

 
3 Open Boek, Handboek leesbevordering,  Jos Walta 



   
 

 
 

- Laat de leerling een stappenplan gebruiken voor het controleren van de spelling (p. 166)4, 

waarin aandacht is voor het nalezen van de eigen tekst: zijn er woorden vergeten, of 

leestekens? Zijn de spellingregels goed toegepast? 

 

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. 

 

  

 
4 Protocol Leesproblemen en dyslexie groep 5-8 



   
 

 
 

Bijlage 4 Ideeën voor de toekomst 

a. ‘Makkelijk lezenplein’ binnen de school 

b. Schoolbibliotheek vernieuwen  

c. Projecten om het lezen te stimuleren, zoals krant in de klas, jaarlijkse voorleeswedstrijd, 

voorleesontbijt met bekende Nederlanders, kinderboekenschrijver uitnodigen, etc. 

d. Hulpmiddelen voor onderbouw tot groep 4 “Bouw” op de computer. 

e. Compenserende dyslexiesoftware. 

f. Werken met schaalscores in combinatie met inhoudelijke doelen in handelingsplannen 

en groepsplannen. 

g. Evaluatiemomenten voorafgaand aan start handelingsplan vastleggen , evenals 

oudergesprekken. 

h. Dyslexiecoach op school voor kinderen met lees- en spellingsproblemen 

i. Diensten op gebied van dyslexie aanbieden aan scholen/leerlingen in de omgeving. 

j. Huiswerkbegeleiding op school op vaste middagen, specifiek voor dyslectische kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Bijlage 5 Signaleringslijst voor Kleuters5 

Naam leerling: 

 

 

 

Geboortedatum: 

Groep 1 

 

januari                                  juni 

Groep 2 

 

januari                                  juni 

datum: 

leeftijd:  

leerkracht: 

 

datum: 

leeftijd:  

leerkracht: 

 

datum: 

leeftijd: 

leerkracht: 

 

datum: 

leeftijd: 

leerkracht: 

 

Specifieke risicofactoren 

- Dyslexie in de familie ja / nee 

- Vertraagde spraak-/ 
taalontwikkeling 

ja / nee 

- Thuis wordt niet veel (voor-
)gelezen 

ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee 

- Onvoldoende beheersing 
van het Nederlands als 
gevolg van meertaligheid 

ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee 

- Hoorproblemen ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee 

- Logopedie i.v.m. spraak-/ 
taalproblemen 

ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee 

- Problemen met het leren en 
snel benoemen van kleuren 
(zie bijlage 3a) 

- - ja/ nee ja/ nee 

Oordeel leerkracht 

 
5  Deze lijst is gebaseerd op de signaleringslijst van: Smits, A.E.H. (2002). Signalering ontwikkeling beginnende geletterdheid. Zwolle: Windesheim O.S.O.  



   
 

 
 

- Voorziet de leerkracht 
problemen in de volgende 
groep? Zo ja, welke? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Boekoriëntatie en Verhaalbegrip (tussendoelen 1 en 2) 

- Luistert aandachtig wanneer 
er een verhaal wordt 
voorgelezen 

    

- Geniet zichtbaar van 
voorleesactiviteiten 

    

- Reageert verbaal en/of non-
verbaal op de tekst 

    



   
 

 
 

- De reacties van de leerling 
sluiten aan bij het verhaal 

    

- Kan vooraf voorspellingen 
doen over het verhaal (door 
bijvoorbeeld gebruik te 
maken van de omslag van 
het boek) of het verdere 
verloop van het verhaal 

    

- Stelt uit zichzelf vragen over 
de tekst 

    

- Imiteert voorleesgedrag 
(bijvoorbeeld in de leeshoek) 

    

- Leest boeken van voor naar 
achteren, bladzijden van 
boven naar beneden en 
regels van links naar rechts 

    

- Kan een verhaal naspelen     

- Kan een verhaal navertellen     

- Niveau zelf een verhaal 
‘voorlezen’ (oplopend van a 
naar e): 
a: weigert 
b: plaatjes benoemen 
c: mondelinge taal 
d: schriftelijke taal (imiteert 
voorleesgedrag van 
bijvoorbeeld de juf) 
e: leest echt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



   
 

 
 

 

 

 

 

 

Functies van geschreven taal en Relatie tussen gesproken en geschreven taal (tussendoelen 3 en 4) 

- Weet dat de leerkracht de 
tekst niet kan voorlezen als 
de letters bedekt zijn 

    

- Begrijpt picto- en/of 
logogrammen 

    

- Leest eigen naam     

- Schrijft (stukje van) eigen 
naam 

    

- Schrijft zelf (niveau 
oplopend van a naar e): 
a: tekeningetjes 
b: krabbels 
c: reeksen letterachtige  
vormen of letters  
d: herkenbare klank-
letterkoppelingen waarbij 
één of meer letters staan 
voor een heel woord 
e: woord correct zoals het 
klinkt (invented spelling) (zie 
bijlage 3e) 

    

Taalbewustzijn en Alfabetisch principe (tussendoelen 5 en 6) 

- Kan rijmpjes en versjes 
onthouden 

    

- Experimenteert met rijm     



   
 

 
 

- Kan de beginklank van een 
woord losmaken van de rest 
van het woord (zie bijlage 
3b) 

- - ja / nee ja / nee 

- Kan drieklankwoorden 
(mkm) auditief synthetiseren 
(zie bijlage 3c) 

- - ja / nee ja / nee 

- Kan letters correct 
benoemen: welke? (zie 
bijlage 3d) 

- - ja / nee ja / nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functioneel lezen en schrijven (tussendoel 7) 

- ‘Schrijft’ uit zichzelf om te 
communiceren (bijvoorbeeld 
briefjes, lijstjes en 
verhaaltjes) 

    

- Vraagt de leerkracht om iets 
op te schrijven 

    

- Is graag actief bezig in de 
lees-/schrijfhoek met lezen 
en schrijven 

    

- Is nieuwsgierig naar lezen 
en schrijven en stelt daar 
vragen over 

    



   
 

 
 

 


