
Graaf Jan van Nassauschool 
reformatorische basisschool Gouda 

 

 

 
 

 
Schoolbeleid  

leesproblemen en dyslexie 

 

Wat is dyslexie? 

Wanneer onderzoek? 

Signaleren en aanpak in de groepen 

Compensatie                                                                                                                    

Dyslexie en ouders



 

 

Hoofdstuk 1 - Inleiding 

Waarom een beleid voor leesproblemen en dyslexie? 
Goed kunnen lezen en spelling is belangrijk om te kunnen functioneren in onze geletterde maatschappij. 
Effectief lees-en spellingonderwijs, waarbij problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt, 
kunnen lees- en spellingproblemen bij een groot deel van de leerlingen voorkomen.  
 
Toch zullen er altijd leerlingen zijn die ondanks goed leesonderwijs en extra hulp (in en buiten de klas), 
problemen met lezen en/of spellen blijven houden. Wij vinden het als school belangrijk om voor  die 
leerlingen een duidelijk beleid te hebben. We willen preventief werken en leggen het accent op signaleren 
en remediëren (extra hulp) in de onder- en middenbouw. 
 
 
IB-ers Graaf Jan van Nassausschool 
 
Januari 2019 
 

  



 

 

Hoofdstuk 2 - Wat is dyslexie? 

2.1. Definitie 
De officiële definitie van dyslexie, van de Stichting 
Dyslexie Nederland (2008) luidt als volgt: ‘Dyslexie is 
een stoornis die gekenmerkt wordt door een 
hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot 
toepassen van het lezen en/of het spellen op 
woordniveau.’ Voor een uitgebreide definitie 
verwijzen we naar L. Blomert (2006).  

 
 

Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij aanvankelijk lezen en/of spellen, 
maar ook bij voortgezet lezen en/of spellen. Onder hardnekkigheid verstaan we herhaalde uitval, ondanks 
de gerichte hulp die gegeven wordt. 
 
Ondanks veel onderzoek naar de oorzaken van dyslexie en behandelmethodes om dyslexie te verhelpen, 
is dé oorzaak en dé behandelmethode (nog) niet gevonden. Wel weten we dat erfelijkheid een belangrijke 
rol kan spelen. In Nederland heeft ongeveer 10% van de leerlingen op de basisschool moeite met lezen; 
4% daarvan is dyslectisch.  
 
2.2. Kenmerken 
De meeste zwakke lezers ervaren problemen in het verklanken van letters. Woorden worden vaak traag 
en/of fout gelezen. Deze lezers gebruiken een spellende en/of radende strategie. Zwakke spellers 
schrijven vaak letterlijk op wat ze horen. Om woorden goed te kunnen schrijven, proberen ze het volledige 
woord in te onthouden. Dit is een enorme belasting voor het geheugen en leidt er toe dat 
schrijfactiviteiten moeizaam verlopen. 
 
Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben:  

o om het verschil te horen tussen klanken als m en n;  eu, u en ui;  

o om de klanken in de juiste manier/volgorde te lezen/schrijven, zoals bij ‘d’ en ‘b’, 'dorp' en 'drop',  
‘huis’ en  ‘hius’ of '12' en '21';  

o met het inprenten van reeksen, bijvoorbeeld tafels of spellingsregels;  

o met het onthouden van vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes;  

o met het onthouden van losse gegevens, zoals 
rijtjes, woordjes en topografie en jaartallen.  

 
Dyslexie komt in verschillende gradaties voor, van een 
beetje tot zeer ernstig. Dyslexie is een probleem dat 
niet verholpen kan worden, het is van blijvende aard. 
Dyslectische kinderen kunnen echter wel leren met dit 
probleem om te gaan, waardoor zij zo min mogelijk 
belemmerd worden in het volgen van onderwijs.  
 
Belangrijk is dat het plezier in het leren en het lezen en 
schrijven behouden blijft. Voorkomen moet worden 
dat er faalangst optreedt, in welke vorm dan ook.  



 

 

2.3. Gevolgen 
Ernstige lees-/spellingproblemen kunnen grote gevolgen hebben voor de betreffende leerling. Een laag 
leestempo leidt soms tot problemen met begrijpend lezen. Hiermee hangt samen dat leerlingen minder 
lezen, doordat lezen zoveel moeite kost, waardoor de ontwikkeling van de (lees) woordenschat kan 
achterblijven. Dit kan voor de nodige frustratie zorgen, wat tot uiting kan komen in emotionele problemen 
of in gedragsproblemen. Een leerling kan zich bijvoorbeeld schamen en teruggetrokken gedrag laten zien, 
of verbloemen door opvallend gedrag.   
 
Dyslexie kan het gevoel van eigenwaarde bij een kind zwaar ondermijnen. Het kan tot frustraties leiden 
als het kind voldoende intelligent is maar het technisch lezen niet onder de knie krijgt, terwijl het bij 
groepsgenootjes probleemloos lijkt te verlopen. Ook kunnen motivatieproblemen ontstaan waardoor 
kinderen geen zin meer hebben om het lezen te blijven oefenen, terwijl zij juist extra oefening nodig 
hebben om een minimaal leesniveau te halen.  
 

2.4. Psycho-educatie 
Als bij een kind dyslexie is vastgesteld, wordt op onze school aandacht 
gegeven aan psycho-educatie. Dit betekent dat een leerling door 
middel van een werkboek bij de RT-er voor lezen inzicht gegeven 

wordt in wat dyslexie is. Het werkboek heet: ‘Dyslexie, wat is dat?’ Psycho-educatie voor kinderen in het 
basisonderwijs, geschreven door Thea Vogelaar en Ellen Titre (uitgeverij Eduforce).  
 
2.5. Inzet programma Bouw! 
Bouw! is een computergestuurd interventieprogramma, waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in 
groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. 
Ouders, oudere leerlingen en vrijwilligers kunnen als tutor fungeren.  
 
Bouw! bestaat uit ruim vijfhonderd goed gestructureerde online lessen voor het aanleren, inoefenen, 
herhalen en toepassen van de leerstof, voorzien van een heldere instructie voor de tutor. De online 
oefeningen passen zich aan het tempo van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken de vooruitgang 
zichtbaar. 
 
Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam hebben aangetoond, dat de combinatie van 
gestructureerde computeroefeningen met gerichte ondersteuning van de tutor, zeer effectief is. Bouw! is 
effectiever dan de ‘oude’ werkwijze van afwachten tot leesachterstanden zijn ontstaan en dan pas starten 
met remediëren. Bouw! heeft dus een preventief karakter. 
 
Bouw! zal vanaf mei groep 2 worden ingezet bij mogelijke risicoleerlingen op het gebied van leren lezen.  
 
2.6. Wanneer onderzoek? 
De volgende criteria worden gehanteerd bij aanvraag van EED-onderzoek (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) 
bij Driestar Educatief, wat vergoed wordt door de gemeente. Dit is verdeeld in een intelligentieonderzoek 
en dyslexieonderzoek. Op grond van de uitkomsten van beide onderzoeken wordt bepaald of een 
behandeling kan worden gegeven.  
 
Het vermoeden van EED moet onderbouwd zijn …  

 … met drie E-scores op drie achtereenvolgende Cito-toetsen van technisch lezen (DMT) en/of 
spelling. Het gaat om de Cito-toetsen die afgenomen zijn op de hoofdmomenten (januari en juni) 
Als er bij spelling sprake van drie E-scores, moet er op de DMT ook minimaal een D gescoord 
worden. 



 

 

 … met minimaal een half jaar extra hulp voor lezen of een jaar extra hulp voor spelling. Deze hulp 
moet bij lezen 4 keer per week en bij spelling 3 keer per week gegeven worden buiten de klas 

 … door stagnatie of minimale vooruitgang op het lees- en/of spellingniveau 
 
Voor de aanvraag van dit onderzoek is het van belang dat comorbiditeit wordt aangetoond. Dit betekent 
dat er geen sprake mag zijn van een andere stoornis, die nog niet behandeld is (bijv. ADHD-medicatie of 
een bepaalde therapie).  
Een niet vergoed onderzoek naar dyslexie kan in overleg met de schoolbegeleidingsdienst worden 
afgenomen. Er moet dan sprake zijn van een discrepantie tussen de resultaten bij spelling/lezen en 
Begrijpend Lezen/Rekenen & Wiskunde. Ook voor dit onderzoek geldt dat er minimaal een half jaar 
intensieve hulp gegeven moet zijn voordat het onderzoek aangevraagd kan worden.  
 

  



 

 

Hoofdstuk 3 -  
Signaleren en aanpak in de kleutergroepen 

3.1. Fonemisch bewustzijn 
Vanaf groep 1 leert een kind eigenlijk al lezen. Kinderen ontdekken dat gesproken woorden uit losse 
klanken bestaan. Dit heet het fonemisch bewustzijn, een belangrijke voorwaarde voor het leren lezen in 
groep 3.  
 
In groep 1 en 2 kan er natuurlijk nog niet gesproken worden over leesproblemen. Er kunnen al wel signalen 
zijn die wijzen op problemen bij het voorbereidend lezen. Als kinderen … 

 … totaal niet geïnteresseerd zijn in letters of op geen enkele manier met taal bezig zijn 
 … moeilijk de namen van hun klasgenootjes kunnen onthouden, versjes niet mee kunnen zingen 

of niet kunnen rijmen.  
 … aanhoudend bij het schrijven van letters en cijfers spiegelen. 
 … moeite hebben met het nazeggen van reeksen van 3 of 4 woorden. 
 … moeite hebben met het horen van verschillen tussen klanken. 
 … een achterstand opbouwen in de leerlijn KOC-geletterdheid. 
 … niet juist kunnen benoemen van de namen van kleuren en andere symbolen kan een aanwijzing 

vormen.  
 
Dit zijn niet persé voorboden van dyslexie, maar kinderen bij wie het bovengenoemde wordt gesignaleerd 
hebben wel een groter risico op het ontwikkelen van dyslexie. Zij worden goed in de gaten gehouden. 
Ouders spelen een belangrijke rol in die eerste fase van het leesonderwijs. Zij kunnen thuis veel met taal 
bezig zijn, voorlezen en rijmspelletjes spelen, motiveren en bemoedigen.  
 
3.2. Toetsmomenten, Voorschotbenadering en Bouw! 
Bij alle leerlingen van groep 1 en 2 worden vijf keer per jaar de leerlijnen van het KOC voor taal en rekenen 
ingevuld. Bij de leerlingen van groep 1 worden in juni de Cito-toetsen voor taal en rekenen afgenomen. 
Bij de leerlingen van groep 2 worden deze toetsen in januari en juni afgenomen.  
 
In januari worden de leerlingen van groep 2, n.a.v. de resultaten van de Cito’s en het invullen van de 
leerlijnen taal en rekenen, gescreend op mogelijke risico’s voor dyslexie. Bij de leerlingen die een 
achterstand hebben bij het behalen van de doelen van de leerlijnen en die een D of E score hebben bij de 
Cito’s, wordt het scoreformulier ‘Signalering risico op dyslexie voor groep 2’ van het programma 
Voorschotbenadering afgenomen. De uitslag van deze screening wordt gebruikt  om te kijken welke 
leerlingen het programma Voorschotbenadering krijgen aangeboden.  
In de Voorschotbenadering worden de eerste woorden van de 
taalmethode Taalfontein in groep 3 aangeboden. Voor deze leerlingen 
stelt de leerkracht een hulpplan op. De Voorschotbenadering wordt 
aangeboden tussen de voorjaars- en de meivakantie.  
 
Na de meivakantie bekijken we welke leerlingen gebaat zijn bij het 
werken met Bouw! en welke leerlingen verder hulp krijgen aan de hand 
van de Voorschotbenadering. 
 



 

 

Bouw! wordt 4 keer per week aangeboden. Het zal 2 keer per week op school worden aangeboden en 2 
keer thuis. De ouders van de leerling krijgen hiervoor een inlogcode om thuis te kunnen oefenen. 
 
3.3. Overdracht richting groep 3 
De uitslag van de Citotoets Taal in juni , de behaalde doelen uit de leerlijnen taal en de informatie uit het 
hulpplan wordt meegenomen in de overdracht naar groep 3. Op grond hiervan wordt besloten of de 
leerling in groep 3 verder zal gaan met het oefenen met Bouw! 

 

  



 

 

Hoofdstuk 4 - Signaleren en aanpak in groep 3 

4.1. AVI-toetssysteem  
Het AVI-toetssysteem is een systeem om het leesniveau van kinderen te meten en in te delen. Daarnaast 
wordt het AVI-systeem gebruikt om teksten en leesboeken in te delen naar lees technische 
moeilijkheidsgraad.  
 
AVI betekent: 'Analyse van Individualiseringsvormen'. In 2008 heeft Cito een nieuw AVI-toetssysteem 
ontwikkeld. Het nieuwe AVI-toetssysteem bestaat uit niveaus die gekoppeld zijn aan de leerjaren in het 
basisonderwijs. Er wordt uitgegaan van een gemiddeld leesniveau halverwege (M) en aan het eind (E) van 
de groep. Zo is AVI M-3 het technisch leesniveau dat een leerling gemiddeld halverwege groep 3 beheerst 
en AVI-E-3 het gemiddelde leesniveau aan het eind van groep 3. 

 
Op onze school wordt de AVI M3 en AVI E3 bij alle leerlingen afgenomen. In de volgende leerjaren wordt 
een AVI-toets afgenomen als een leerling uitvalt op de DMT (D en E leerlingen). 
 

4.2. Toetsmomenten  
In groep 3 leren de kinderen in korte tijd de basisprincipes van het lezen 
en spellen. In deze fase is het aanleren van klank-letterkoppelingen en 
letterkennis belangrijk. Kinderen leren woorden schrijven als 
ondersteuning van het lezen.  
 
Door de overdracht van groep 2 naar groep 3 is meteen aan het begin 
van het schooljaar duidelijk welke leerlingen een opvallende 

ontwikkeling in geletterdheid hebben laten zien. Hier wordt meteen vanaf begin groep 3 op ingespeeld 
door het bieden van meer instructie- en oefentijd (in de klas en bij RT).  
 
Bij kinderen die kunnen lezen zonder te spellen aan het begin van groep 3, de zogenaamde voorlopers, 
wordt in de tweede schoolweek de AVI (A-versie) afgenomen. Er wordt door getoetst tot het 
frustratieniveau is bereikt. Aan de hand van deze uitkomsten kan de leerkracht gericht differentiëren en 
werk op maat bieden.  
 
In groep 3 worden periodiek diverse onderdelen van de leesontwikkeling getoetst. Er zijn vier 
toetsmomenten, waarvan toetsmoment 1, 2 en 4 voor alle leerlingen is. Toetsmoment 3 is een 
tussenmeting voor leerlingen die AVI M3 niet hebben gehaald.   

1. Toetsmoment 1 – Week 11 Herfstsignalering  
2. Toetsmoment 2 – Week 21 en 22 DMT en AVI  
3. Toetsmoment 3 – Week 29 Tussenmeting DMT en AVI 
4. Toetsmoment 4 – Week 36 DMT en 37 AVI, voor zwakke lezers in week 38 AVI. 

 
Toetsmoment 1 – Herfstsignalering 
In de 11e schoolweek toetst de leerkracht de leesontwikkeling van elk kind met de methodetoets van 
Taalfontein. Door deze toets kunnen we beoordelen of het leesonderwijs aanslaat. Als de 
leesontwikkeling achterblijft, wordt de hulp buiten de klas voortgezet of nieuwe hulp ingezet.  

Groep 3 4 5 6 7 8 

Periode midden AVI M3 AVI M4 AVI M5 AVI M6 AVI M7 Plus 

Periode eind AVI E3 AVI E4 AVI E5 AVI E6 AVI E7  



 

 

Tijdens deze toets bekijkt de leerkracht per leerling of deze:  
o alle letters beheerst die in de methode zijn aangeboden  

o nieuwe en afgeleide woorden kan maken met de letters die tot dan toe zijn aangeboden  
o zinnen kan lezen vanuit de letters en woorden die zijn aangeboden 

Per onderdeel wordt de leestijd gemeten en meegenomen in de analyse van deze toets. 
 
Bij zorgleerlingen (met aantal keer per week hulp bij RT vanaf start groep 3) wordt ook auditieve 
analyse/synthese afgenomen.  
 
Toetsmoment 2 – DMT en AVI (B-versie) 
Rond februari (schoolweek 21 en 22) zijn alle letter-klankkoppelingen behandeld en beheersen kinderen 
meestal de basisleesvaardigheid. Alle kinderen worden getoetst op: 

o de letter- en woordkennis  
o de snelheid waarmee een woord wordt gelezen 
o het lezen van een tekst 
o de snelheid waarmee een tekst wordt gelezen 

Er wordt door getoetst tot het frustratieniveau is bereikt. 
 
Toetsmoment 3 – Tussenmeting DMT en AVI (A-versie) 
De tussenmeting in week 29 heeft als hoofddoel om bij de zwakke leerlingen het effect van de hulp te 
meten. Onder zwakke leerlingen verstaan we de kinderen die bij toetsmoment 2 AVI-M3 niet gehaald 
hebben. Om de individuele vooruitgang te bepalen wordt opnieuw de DMT en AVI afgenomen.  
 
Toetsmoment 4 – DMT en AVI (A-versie en voor de kinderen met leeshulp B-versie) 
Na bijna een jaar leesonderwijs wordt bij alle leerlingen in week 36 de DMT afgenomen en in week 37 de 
AVI. De kinderen die AVI M3 niet haalden bij de vorige toetsmomenten worden in week 38 getoetst omdat 
in week 37 ook andere toetsen worden afgenomen. 
   
Bij kinderen die na deze vier toets momenten uitvallen zou mogelijk dyslexie een rol kunnen spelen. 
Signalen hiervan zijn: 

o Extra hulp bij het leren lezen heeft weinig tot geen resultaat gehad. 

o Het kind leest nog radend of spellend. 
o Het streefdoel AVI-niveau E3 voor groep 3 is niet behaald.  

 
4.3. Begeleiding 
Als de leesontwikkeling van het kind in groep 3 achterblijft, zal de leerkracht ingrijpen (interventie) met 
extra begeleiding en oefening. Er wordt een handelingsplan opgesteld in geval van hulp buiten de klas. 
Een handelingsplan wordt gemaakt voor een periode van ongeveer 6-8 weken. Dan wordt bekeken of de 
doelen zijn behaald of dat er een nieuw handelingsplan moet worden opgesteld. De ouders hebben inzage 
in het plan via ParnasSys. 
 

Stap Moment Wat? Hoe? Wie? 

0.  Aanvang nieuwe 
schooljaar, week 2 

- Beginsituatie in beeld 
brengen 
- Voorlopers toetsen 

Overdracht groep 2-3 Leerkracht, 
RT-ers 

 Interventieperiode 
start groep 3 

Kinderen die uitvallen 
tijdens het leesproces 
krijgen extra ondersteuning 
(incidenteel of structureel) 

Centraal: letterbeheersing 
 
Connect Klanken en Letters 
- Letters  flitsen 

Leerkracht, 
RT-ers e.a. 
(gr. 8 lln, 
vrijwilligers) 



 

 

- Wisselrijtjes oefenen 
- Hakken/plakken (synthese) 
- ‘Zingend’ lezen 
- Zessen bladen 
 
Materiaal: letterdoos 

1.  Meetmoment 1 
Week 11 

Herfstsignalering uit 
methode Taalfontein 

Individueel, bij voorkeur op 
een morgen 

RT-ers 

 Interventieperiode 1 
November-februari 

Uitbreiding van instructie 
en oefentijd om de 
leeshandeling te 
automatiseren 

Centraal: woorden en zinnen 
 
Zie interventieperiode start  
- Frequente woorden oefenen 
- ‘Zingend’ lezen 
- Eenvoudige zinnen oefenen 
via voor-koor-door lezen. 
 
Materiaal: spetterkaarten, 
fonteinboek, klassikaal 
leesboek en eenvoudige 
leesboekjes. 

Leerkracht, 
RT-ers e.a. 

2.  Meetmoment 2 
Week 21 en 22 

DMT en AVI   RT-ers 

 Interventieperiode 2 
Februari-april 

Volledige letterkennis en 
de vaardigheid van 
nauwkeurig en vlot lezen 

Centraal: automatiseren 
woorden en zinnen 
 
Zie interventieperiode 1 
 
- Niet geautomatiseerde 
letters extra oefenen 
- Start Connect 
Woordherkenning 
 
Materiaal: zie 
interventieperiode  1, Connect 

Leerkracht, 
RT-ers e.a. 

3. Meetmoment 3 
Week 29 

Tussenmeting bij kinderen 
die AVI M3 niet hebben 
gehaald in week 22 

 RT-ers 

 Interventieperiode 3 
April-juni 

Automatisering leesproces Centraal: vloeiend lezen 
 
Zie interventieperiode 1 
 
- Verhaaltjes oefenen via voor-
koor-door lezen 
 
Materiaal: zie 
interventieperiode 1, Connect 

Leerkracht, 
RT-ers e.a. 

4.  Meetmoment 4 
Week 35, 36, 37 

DMT en AVI  RT-ers 



 

 

Hoofdstuk 5 - Signaleren en aanpak in groep 4 

5.1. Automatiseren van technisch lezen 
In groep 4 wordt het leesproces ingewikkelder. De technische leesvaardigheid wordt verder 
geautomatiseerd. Dit betekent dat kinderen zonder al teveel moeite woorden en zinnen in klanken 
kunnen omzetten.  
 
De aandacht gaat steeds meer naar het leren begrijpen van de 
betekenis en inhoud van teksten (begrijpend lezen). De 
leesbegeleiding is met name gericht op het voortgezet 
technisch lezen, begrijpend lezen en de leesmotivatie. Vlot 
lezen van woorden heeft te maken met de woordfrequentie 
(de mate waarin een woord steeds terugkeert in de tekst), de 
woordlengte en de woordkennis (een kind met een grote 
woordenschat herkent woorden sneller).  
 
In groep 4 worden teksten qua structuur en zinnen langer en ingewikkelder en wordt schrijven steeds 
belangrijker. Daarom krijgen zowel zwakke lezers en spellers het in groep 4 moeilijker.  
 
5.2. Signaleren van lees- en spellingproblemen  
 

Vaardigheid Signaal 

Lezen  Vermijdingsgedrag bij hardop lezen 
 Lang spellend of radend lezen 
 ‘Struikelen’ bij het lezen 
 Woorden overslaan of delen van woorden weglaten 

Spellen  Woorden fout spellen (weglaten / omdraaien van letters of lettergrepen) 
 Spellen van woorden verloopt traag 
 Kennis van spellingsregels worden niet goed toegepast 
 Moeite met vlot en correct uitvoeren van schrijfactiviteiten 
 Fouten worden niet door de leerling zelf gecorrigeerd 

  

  
5.3. Toetsmomenten 
In groep 4 worden periodiek diverse onderdelen van de leesontwikkeling getoetst. Er zijn vier 
toetsmomenten, waarvan toetsmoment 2 en 4 voor alle leerlingen is. Toetsmoment 1 en 3 zijn voor 
kinderen die extra begeleiding voor lezen krijgen bij RT, omdat ze AVI E3 niet beheersen.  

1. Toetsmoment 1 – Week 10 Tussenmeting DMT en AVI voor zorgleerlingen  
2. Toetsmoment 2 – Week 20 DMT (alle kaarten) en AVI  
3. Toetsmoment 3 – Week 29 Tussenmeting DMT en AVI voor zorgleerlingen  
4. Toetsmoment 4 – Week 37 DMT (alle kaarten)  en AVI 

 
5.4. Begeleiding 
Op basis van de toetsresultaten en het resultaat van eerder geboden hulp wordt bepaald of de leerling 
extra zorg in de groep nodig heeft en/of intensieve specifieke begeleiding bij RT.  
 
 
 



 

 

In de klas (alle leerlingen)                      
Om actief aandacht te besteden aan het automatiseren van lezen, oefent de leerkracht wekelijks 3 x 10 
minuten met de methode Vloeiend en Vlot. De kinderen lezen de woordrijtjes mee van het bord. Ook kan 
aandacht besteed worden aan de betekenis van woorden. Leuk om het te doen in de vorm van 
wedstrijdlezen. Het leesblad van ‘Vloeiend en Vlot’ wordt mee naar huis gegeven, om thuis verder te 
oefenen.  
 
In de klas (leesgroepje) 
Kinderen die op de DMT uitkomen op een niveauwaarde (NW) van 2,5 of lager komen in aanmerking voor 
een leesgroepje binnen de klas. De leerkracht oefent, in een kleine kring, met de methode Leesfontein op 
het niveau van groep 4. Er wordt gelezen in het tekstboekje en vervolgens de opdrachten uit het 
werkboekje gemaakt. De andere kinderen gaan ondertussen stillezen. Maak lezen leuk! Denk aan een 
logboekje bijhouden, presenteren, voorleespunten verdienen en de klassenbibliotheek regelmatig 
wisselen.   
 
Buiten de klas                                                                                                                                                                               
Kinderen met uitval op de DMT (en AVI) krijgen 4x per week RT voor lezen.  Het gaat om kinderen met 
een D/E score. De methode Leesfontein wordt hiervoor gebruikt. Als er weinig vooruitgang te bemerken 
is tijdens de leesmomenten en op de toetsen, kan de methode ‘Connect Vloeiend lezen’ worden ingezet.  
 
We geven elk kind wat oefent met de methode Leesfontein een beloningsboekje ‘Letterland’ mee. Het 
kind leest zelfgekozen leesboekjes op zijn/haar AVI-niveau. De ouders zetten een handtekening na elk 
gelezen hoofdstuk, wat op school wordt gecontroleerd. Doel is het maken van leeskilometers en verhogen 
van leesplezier en leesniveau.  
 
Als een kind oefent met de methode Connect Vloeiend lezen, krijgt het elke 1e sessie het leesblad mee 
naar huis. Dit wordt 2x hardop thuis gelezen. Ouders zetten een handtekening als dit gedaan is. Het kind 
krijgt op school een beloning om blijvend te motiveren.  
 
Als extra mogelijkheid kan het programma Flits! van de Regenboogschool geoefend worden. Zie 
www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer of http://www.neo4tx.nl/flits/  Dit zijn  flitsprogramma’s 
met verschillende niveaus en woordcategorieën waarbij kinderen oefenen met snelle woordherkenning 
en tempo.  
 
 

  

http://www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer
http://www.neo4tx.nl/flits/


 

 

Hoofdstuk 6 –  
Signaleren en aanpak in groep 5 t/m 8 

6.1. Voortgezet lezen 
In de bovenbouw van de basisschool is het leesonderwijs erop gericht de kinderen steeds meer woorden 
te leren lezen en steeds zelfstandiger te maken, om door middel van lezen informatie op te doen en hun 
kennis uit te breiden. Aan het eind van groep 7 lezen de meeste kinderen op E7-niveau. Zij kunnen dan 
wat betreft de technische kant van het lezen vrijwel alle teksten aan. Hierdoor kan de aandacht zich meer 
gaan richten op de inhoud van de tekst en op het voordrachtslezen.  
 
6.2. Signaleren van lees- en spellingproblemen 

Vaardigheid Signaal 

Algemeen 
(leren) 

 Woordvindingsproblemen 
 Moeite met het onthouden van meervoudige instructies 
 Moeite met overschrijven van het bord en het (snel) opschrijven van 

gedicteerde informatie 
 Niet begrijpen van complexe vragen, terwijl ze het antwoord wel weten 
 Trage verwerking van (talige) informatie als gevolg van een algemeen 

automatiseringsprobleem 
 Vaak een beperkt kortetermijngeheugen 

Rekenen  Moeite met (snel) rekenen en onthouden van symbolen 
 Omdraaien van getallen boven de tien 
 Problemen met volgordes 
 Leesfouten bij vraagstukken die woorden bevatten (bijv. op de Cito) 

Wereldoriëntatie/ 
zaakvakken 

 Moeite met het onthouden of ophalen van namen uit het geheugen 
 Moeite met het snel en accuraat lezen van (lange) teksten 

 Problemen met het maken van verslagen 
Engels  Problemen met het leren van nieuwe woorden 

 Moeite met het spellen en lezen van Engelse woorden 

 
6.3. Toetsmomenten 
In groep 5 t/m 8 worden periodiek diverse onderdelen van de leesontwikkeling getoetst. Er zijn vier 
toetsmomenten, waarvan toetsmoment 2 en 4 voor alle leerlingen zijn. Bij kinderen met een C-score of 
lager op de DMT, worden alle 3 de leeskaarten afgenomen. Toetsmoment 1 en 3 zijn voor kinderen die 
extra begeleiding voor lezen krijgen bij RT, omdat ze niet lezen op het niveau van de groep. In groep 8 is 
de hulp tot het toetsmoment in week 20.  

1. Toetsmoment 1 – Week 10 Tussenmeting DMT en AVI voor zorgleerlingen  
2. Toetsmoment 2 – Week 20 DMT en AVI  
3. Toetsmoment 3 – Week 29 Tussenmeting DMT en AVI voor zorgleerlingen  
4. Toetsmoment 4 – Week 37 DMT en AVI 

 
6.4. Begeleiding 
Op basis van de toetsresultaten en het resultaat van eerder geboden hulp wordt bepaald of de leerling 
extra zorg in de groep nodig heeft en/of intensieve specifieke begeleiding bij RT.  
 



 

 

In de klas (gr. 5/6)                                    
Om actief aandacht te besteden aan het automatiseren van lezen, oefent de leerkracht wekelijks 2 x 10 
minuten met de methode Vloeiend en Vlot. De kinderen lezen de woordrijtjes mee van het bord. Ook kan 
aandacht besteed worden aan de betekenis van woorden. Leuk om het te doen in de vorm van 
wedstrijdlezen. Er wordt afgestemd op het leesniveau van de groep. Mocht er meer aandacht nodig zijn, 
n.a.v. de resultaten op DMT en AVI, kan de leerkracht in de klas een leesgroepje inzetten. Zie hoofdstuk 
5.  
 
Buiten de klas (gr. 5 t/m 8)                                                                                                                                                                            
Kinderen met uitval op de DMT (en AVI) krijgen 4x per week RT voor lezen.  Het gaat om kinderen met 
een D/E score. Kinderen die de DMT goed lezen, maar de AVI niet, moeten worden gestimuleerd tot meer 
lezen. RT buiten de klas is niet direct nodig.  
 
De methode Leesfontein wordt tijdens RT gebruikt. Als er weinig vooruitgang te bemerken is tijdens de 
leesmomenten en op de toetsen, kan de methode Connect Vloeiend lezen of RALFI worden ingezet.  
 
Doublure 
Als een leerling een klas heeft gedoubleerd, moet er bij de toetsen voor Lezen bij de Didactische 
Leeftijd(DL) van het kind 10 DL worden opgeteld, dit moet tot drie jaar na doublure. Bij spelling moet er 
bij de DL niet worden opgeteld na doublure. 
 
 

  



 

 

Hoofdstuk 7 - Compensatie 

7.1. Voorzieningen en hulpmiddelen 
Er zijn geen duidelijke richtlijnen beschreven voor kinderen met dyslexie in het basisonderwijs. Wij kiezen, 
afgestemd op de behoefte van een kind met dyslexie (of bij een sterk vermoeden van dyslexie) wat ingezet 
wordt. Dit gebeurt in samenspraak met de IB-er (en ouders). Belangrijk: niet alle onderstaande punten 
zullen worden ingezet. 
 
Bij alle vakken 

 Extra tijd tijdens toetsen en schrijftaken 
 Mondeling overhoren in plaats van schriftelijk, bijvoorbeeld bij topografie 
 Ondersteuning tijdens de lessen bij opdrachten die veel leeswerk kosten (bijvoorbeeld door de 

inzet van een maatje of de leerkracht)  
 Gebruik van hulpkaarten (bijvoorbeeld het spiekboekje met spellingregels, tafelkaart) 
 Aanbieden van teksten/toetsen in een groter lettertype, o.a. Psalm/H.C.  
 Er worden geen plotselinge leesbeurten gegeven  
 De schrijftaak verlichten (bijvoorbeeld een gekopieerde versie van N&F, rekenboek) 
 Bij multiple choice taken opletten voor b-d omkeringen; in het boekje laten schrijven i.p.v. op een 

antwoordenblad 
 Stofvermindering bij huiswerk 

 

Becijferen 

 Schrijf- en spelfouten worden niet meegerekend bij alle vakken, behalve bij spelling 
 Bij een dictee worden alleen de categoriewoorden opgeschreven en meegerekend: 

Diagnostische toets: categorie (per fout een 1/2 punt), niet-categorie (telt niet mee) 
Beoordelingstoets: categorie (per fout een 1/4 punt), niet-categorie (telt niet mee) 

 Bij een werkstukbecijfering richt je je op de inhoud, niet op de spelfouten 
 Bij vreemde talen worden spelfouten niet meegerekend 

 

ClaroRead 
Bij kinderen met vastgestelde dyslexie vanaf groep 5, met een grote achterstand op leesgebied, worden 
teksten in de klas en bij toetsen aangeboden via het spraak-taalprogramma ClaroRead. Denk dan aan 
beoordelingstoetsen leesbegrip, Cito begrijpend lezen en rekenen, taallessen.  
 
ClaroRead kan ook voor thuis worden aangeschaft. Huiswerk kan via dropbox met ouders/leerling worden 
gedeeld, zodat een leerling thuis gebruik kan maken van het spraak-taalprogramma tijdens het leren. 
 

  



 

 

7.2. Hulpmiddelenkaart  
De aanpassingen die worden ingezet, worden vastgelegd op de hulpmiddelenkaart. Deze heeft het kind 
geplastificeerd in het kastje, ook voor een eventuele invaller.  
 

Hulpmiddelenkaart van: 
 
Ik mag in de klas gebruik maken van: 
□ een tafelkaart ook bij de toetsen (niet bij Cito!) 
□ een tafelkaart alleen bij de rekenlessen 
□ een spiekboekje bij spelling en dictee (niet bij Cito en BT!) 
 
Compenseren 
□ meer tijd bij repetities, overhoringen, toetsen, etc.  
□           vergrote tekst / gekopieerde versie van …………………………………………………..                                                                                                                                                
□           gebruikmaken van de computer bij grote schrijfopdrachten 
□ werken met een maatje / secretaris 
□ geen onverwachte leesbeurten 
□ spelfouten niet meerekenen  
□           mondelinge overhoring bij ………………………………………………….. 
□ los schrijven 
□ huiswerkvermindering of aanpassingen bij  ………………………………………………….. 

 

  



 

 

Hoofdstuk 8 - Dyslexie en ouders 

Dyslexie kan een grote invloed hebben op het kind en zijn omgeving. Veel ouders geven aan dat hun kind 
naast een leerprobleem ook sociaal-emotionele problemen heeft. Goed kunnen lezen en schrijven is voor 
kinderen vaak belangrijk. Als dit niet goed gaat, schaadt dit het zelfvertrouwen van het kind. 
 
8.1. Letten op signalen 
Omdat dyslexie lang niet altijd vroeg wordt gesignaleerd, blijft het belangrijk om bedacht te zijn op 
signalen van dyslexie als blijkt dat: 

 de leesontwikkeling niet vlot verloopt 

 het kind tekenen van faalangst gaat vertonen bij lees en spellingtaken 

 het kind emotionele of gedragsproblemen ontwikkelt zonder duidelijke oorsprong. 
Een eenvoudige manier om op signalen te letten is te luisteren als het kind hardop leest of onzinwoorden 
moet lezen. Bij het hardop lezen vallen het trage tempo en de vele fouten op. Bij onzinwoorden heeft een 
kind geen steun aan het woordbeeld of houvast aan de betekenis van een woord in een zin. Onzinwoorden 
moeten letter voor letter verklankt worden. Dit kost kinderen met dyslexie opvallend veel moeite. 
 
8.2 Thuis extra ondersteunen 
Wat kan ik doen om mijn kind te ondersteunen? Als uw kind problemen heeft met lezen of spellen, dan 
kan het zijn dat de ervaringen met lezen en spellen zo vervelend zijn dat uw kind gefrustreerd raakt en de 
moed verliest. Het kan daardoor steeds verder achteropraken bij leeftijdsgenootjes. U kunt uw kind 
helpen gemotiveerd te blijven.  

o Blijf begrip tonen voor uw kind.  
o Zorg ervoor dat u uw kind thuis niet te veel dwingt.   
o Begeleid uw kind thuis extra bij lezen of spellen.  
o Zet hulpmiddelen in. Als uw kind op school hulpmiddelen gebruikt bij lezen en schrijven, maak 

hier dan ook thuis gebruik van. Zet u thuis al hulpmiddelen in, kijk dan samen met de 
leerkracht of dat ook in de klas kan.  

o Kom op voor uw kind. Blijf aandacht vragen voor de leesontwikkeling van uw kind als u denkt 
dat het niet goed gaat. 

o U kunt thuis samen boekjes lezen en taal- en rijmspelletjes doen. Uw kind ontdekt zo de 
relatie tussen geschreven en gesproken taal, ontwikkelt zijn woordenschat en krijgt plezier in 
boeken ‘lezen’. Veel taalvaardigheden kunt u spelenderwijs extra stimuleren, ook op de 
computer.  

o Oefen op een leuke, speelse manier met letters en klanken. Benut zo veel mogelijk 
vanzelfsprekende dagelijkse momenten: “Wil jij vast even de boodschappen opschrijven?”  

o Overleg met de leerkracht over extra oefeningen. De meeste leesmethodes hebben een 
website waarop informatie te vinden is. Zorg dat uw kind weet waarom het extra oefent;  

o Lees samen boeken of lees voor. Als uw kind niet zelf wil lezen, blijf dit dan tot en met groep 
8 (of zelfs langer) doen, het liefst dagelijks.  

o Zorg voor kinderboeken die aansluiten bij de leeftijd en interesses van uw kind. Laat het 
ervaren dat boeken lezen leuk kan zijn. Er is een groot aanbod in luisterboeken. Ook hebben 
steeds meer bibliotheken (en scholen) een makkelijk lezen plein ingericht. Kijk op 
www.makkelijklezenplein.nl of dit ook bij u in de buurt is. 

o Het kind laten voorlezen aan een jonger broertje, zusje, neefje, buurmeisje, etc. 

 

http://www.makkelijklezenplein.nl/

