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Inleiding 

 

Elke school kent leerlingen met lees- en/of spellingsproblemen. Wanneer deze problemen zeer hardnekkig zijn kan er sprake 

zijn van dyslexie. Om dyslexie goed te kunnen begeleiden is een vroegtijdige signalering van belang.  

Om de leerlingen met dyslexie optimaal te kunnen laten profiteren van ons onderwijs, heeft De Wonderboom dit protocol 

opgesteld. Wij hopen op deze manier de leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren, om ze zo een passende begeleiding 

te kunnen bieden op school.  

1. Kenmerken dyslexie 
 

1.1 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 klanken van elkaar kan onderscheiden 
• moeite heeft met auditieve analyse –en synthese  

• 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. 

• vergeleken met leeftijdsgenoten opvallend weinig letterkennis heeft 

Niet alle kinderen met deze problemen ontwikkelen echter dyslexie. Een vertraagde spraak-/taalontwikkeling en dyslexie in 

de familie heeft wel een zekere voorspellende waarde, deze kinderen worden extra alert in de gaten gehouden.  
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1.2 Signalen aanvankelijk leesproces  

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  
• een trage leestijd op de herfstsignalering is een voorspeller voor een leerling met leesproblemen. 

Signalen voor dyslexie vanaf 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  

1.2 Signalen voortgezet leesproces  

Signalen voor dyslexie vanaf groep 5 kunnen zijn: 

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. Het 
technisch lezen wordt geleidelijk aan begrijpend kunnen lezen, hiervoor is het technisch op voldoende niveau kunnen lezen 

een van de voorwaardes.  
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De signalen van dyslexie in de bovenbouw zijn te merken 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 en 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 spellingfouten maakt bij vrije schrijfopdrachten  

• vaak fonetisch spelt (letterlijk opschrijft wat hij hoort)  
• de spellingsregels slecht onthoudt 

• zichzelf niet of nauwelijks corrigeert 
• niet goed weten wanneer en hoe je de spellingregels toe moet passen 

• veel doorhalingen maken en woorden vergelijken op woordbeeld 

c) bij het schrijven valt op dat de leerling: 
• een traag 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.  

1.4 Mogelijke bijkomende problemen bij dyslexie 

• Een trage verwerkingssnelheid van (talige) informatie als gevolg van een algemeen automatiseringsprobleem. 

• De prestaties nemen af bij dubbeltaken en bij werken onder tijdsdruk. Dit is vooral goed te zien in toets-situaties. 

• Niet begrijpen van complexe vragen, terwijl ze het antwoord wel weten. 

• Moeite hebben met plannen en vasthouden van de volgorde van denkstappen. 
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• Onthouden van meervoudige instructies, terwijl ze de afzonderlijke taken wel kunnen uitvoeren. Dit komt doordat 

dyslectici vaak een beperkt korte termijn geheugen hebben. 

• Het onthouden of ophalen van namen uit het geheugen. Dit kan bijvoorbeeld een probleem zijn bij topografie. De 

snelheid waarin auditieve of visuele informatie wordt verwerkt in het brein is trager. Dit uit zich door moeite te hebben 

met overschrijven van het bord en (snel) opschrijven van informatie die gedicteerd wordt door een leerkracht.  

• Een stoornis in de spraak-taalontwikkeling, zoals woordvinding-moeilijkheden. 

• Een zwak ontwikkelde fijne motoriek; een onleesbaar handschrift. 

• Rekenproblemen. Moeite met sommige aspecten van rekenen zoals bij het leren van tafels, getallen omdraaien, snel 

hoofdrekenen, klokkijken. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 60% van de kinderen met dyslexie ook dyscalculie 

heeft.  

2. Diagnose dyslexie en dyslexieverklaring 
 

2.1 Voorwaarden voor een onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) 

Wanneer kinderen uitvallen bij de toetsen met betrekking van lezen en spelling volgen we het dyslexieprotocol. Meer 
informatie vind je op de volgende website: www.masterplandyslexie.nl 
 
Wanneer er drie opeenvolgende en recente toetsmomenten (hoofdmetingen) zijn, waarbij de leerling bij de 10% zwakste (E-

score), vergeleken bij de normgroep lezen (woordlezen) behoort; 

Of de leerling behoort bij de 16% zwakste voor lezen (D niveau bij woordlezen) en bij de 10% zwakste voor spellen.  

 
En voldoende ondersteuning heeft gekregen tijdens de interventie periodes komt een leerling in aanmerking voor onderzoek.  
 

2.2 Aanmelding voor een onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) 

School heeft een signalerende functie op het gebied van dyslexie. School heeft de verantwoordelijkheid om een leerling 

waarbij vermoeden is van dyslexie te volgen, te ondersteunen en een leesdossier aan te leggen dat het vermoeden van 

(ernstige) dyslexie onderbouwt. Ouders melden de leerling aan bij het SWV voor een onderzoek naar dyslexie. 

https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/dyslexie-2/ 

http://www.masterplandyslexie.nl/
https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/dyslexie-2/
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De school wordt hierop uitgenodigd het leesdossier digitaal aan te leveren. SWV screent het dossier of de leerling in 

aanmerking komt voor verdere diagnostiek. 

Het diagnostisch onderzoek naar dyslexie en het afgeven van een dyslexieverklaring ligt in handen van psychologen en 

orthopedagogen op het niveau van GZ-psychologen met een erkende bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek.  

2.3 De dyslexie verklaring 

Een diagnosticus vermeldt in een dyslexieverklaring zijn bevindingen op het gebied van de onderkennende, verklarende en 

indicerende diagnose. Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben recht op specifieke maatregelen of faciliteiten passend 

bij hun hulpvraag. Dit staat beschreven op de dyslexieverklaring.  

Een dyslexieverklaring is onbeperkt geldig. Het kan wenselijk zijn bepaalde onderdelen van de verklaring na verloop van tijd 

aan te passen aan de dan geldende omstandigheden met oog op veranderingen in aanpak en faciliteiten.  
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3. Vroegtijdige signalering en preventief handelen  
 

Op De Wonderboom streven wij naar vroegtijdige signalering en preventief handelen.  

3.1 Signalering groep 1 en 2 
Veel lees- en spellingsproblemen kunnen worden voorkomen door kleuters met zwakke fonologische vaardigheden en geen/ 

of onvoldoende letterkennis extra geletterde activiteiten aan te bieden en hen daarbij gericht hulp te bieden. Essentieel voor 

de begeleiding is, dat de leerkracht gesproken en geschreven taal zoveel mogelijk integreert in geletterde activiteiten. 

Kleuters die expliciete instructie krijgen in de klankstructuur van de taal en tegelijkertijd de bij behorende letters aangeboden 

krijgen, blijken minder moeite te hebben met leren lezen.  

Om vroegtijdig te kunnen signaleren wordt er in groep 1 en 2 gewerkt met een leerlingobservatiesysteem BOSOS. Bij elk 

observatiemoment bekijkt de leerkracht de (mogelijk) eerste signalen voor vermoeden van dyslexie. Wanneer er aanleiding is 

voor vermoeden, bespreekt de leerkracht de vragenlijst met ouders. In groep 2 wordt voor de risicokleuter februari-screening 

extra ingevuld.  

In overleg met IB wordt gekeken of de risicokleuter zal gaan starten met het programma BOUW!.  

Dit onlineprogramma bereidt de leerlingen voor op het aanvankelijk lezen in groep 3. Voor een uitgebreide beschrijving van 

het programma BOUW! zie: www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw 

  

http://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw
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3.2 Leesontwikkeling groep 3-8 

Voor het automatiseren van het leesproces is het van belang dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om veel te lezen uit 

aantrekkelijke boeken die aansluiten bij hun belevingswereld en bij hun interesses. In het belang van lezen en begrip is het 

zaak om de technische leesvaardigheid op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Hardopleesactiviteiten worden afgewisseld 

met stilleesactiviteiten, evenals zelfstandig lezen en samen lezen. Bij leerlingen met leesproblemen is het van belang erop te 

letten dat zij boeken/teksten op beheersingsniveau zelfstandig lezen en hulp krijgen van de leerkracht of leesmaatje op 

instructie niveau. 

Leerlingen die met zwakke decodeervaardigheden naar groep 4 gaan, hebben vaak een beperkt inzicht in hoe woorden en 

zinnen zijn opgebouwd. Zij krijgen het nu extra moeilijk, omdat de teksten langer en complexer worden qua structuur en 

zinslengte. Deze leerlingen verdienen extra aandacht, omdat ze anders onherroepelijk vastlopen bij begrijpend lezen en 

zaakvakken. Ook kunnen ze ander probleem gedrag ontwikkelen als gevolg van de oplopende frustraties die ze opdoen bij 

lezen, spellen en stellen. Er zullen ook leerlingen zijn die hun problemen met lezen en spellen in groep 3 hebben kunnen 

compenseren door woordbeelden niet via klankcode te decoderen maar deze te memoriseren. In hogere leerjaren blijken 

dergelijke strategieën voor de meeste leerlingen ontoereikend. In die fase van het onderwijs krijgen kinderen te maken met 

complexere orthografische regels, die nodig zijn om woorden te kunnen ontsleutelen. Bovendien verreist de linguïstische en 

conceptuele complexiteit van teksten dat het technisch leesproces snel en accuraat verloopt. Ook zullen er leerlingen zijn die 

moeite krijgen met begrijpend lezen, omdat hun woordenschat te beperkt is.   

De technische leesvaardigheden ontwikkelen zich over het algemeen het snelst in de groepen 3 en 4. Eind groep 6 lezen de 

meeste leerlingen Avi plus. De aandacht verplaatst zich steeds meer van de techniek van het lezen naar de betekenis van de 

tekst. Leerlingen leren meer over de opbouw van teksten en hoe ze informatie uit een tekst kunnen halen.  

Er zijn altijd leerlingen in de bovenbouw die extra hulp nodig hebben ondanks al eerder geboden hulp. Dit zijn globaal 

genomen leerlingen met dyslexie, leerlingen met een zwakke taalontwikkeling en leerlingen die het Nederlands (nog) niet 

voldoende beheersen. Het is noodzakelijk om planmatig om te gaan met lees- en spellingsproblemen in de bovenbouw. Bij 

alle leerlingen, ook bij dyslectische leerlingen, is de begeleiding er volledig op gericht om hen met een zo hoog mogelijk 

niveau van functionele geletterdheid te kunnen laten doorstromen. Het minimale streven is om AVI uit instructie niveau te 

behalen voor het einde van groep 8. Dit is het niveau van minimale geletterdheid om in onze maatschappij te kunnen 
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functioneren. Niet alle leerlingen zullen dit niveau halen, zij zullen in zekere mate afhankelijk blijven van hulpmiddelen bij 

lezen en/of spelling.  

3.3 Signalering 3-8 Toetskalender leesontwikkeling 

In de groepen 3 starten we het aanvankelijk leesproces. Hierbij maken wij gebruik van de methode LIJN 3. Naast het volgen 

van de methode  

Meetmoment 1                     Herfstsignalering 

Doel; 

Met de toetsen uit de herfstsignalering krijgt de leerkracht een gedetailleerd beeld van de leesontwikkeling van alle leerlingen. Zwakke lezers worden al vroeg in het 

leesproces gevolgd (volgens dyslexieprotocol) om preventief te kunnen handelen om leesproces te stimuleren.  

Wie; 

Alle leerlingen groep 3.  

Wanneer; 

Afname na ‘Lijn 3’ thema 3.  

Toetsen; 

- Fonologisch bewustzijn (alleen *aanpak lln. met extra externe RT) 

- Letters schrijven – Spelling Lijn 3? 

- Herfstsignalering LIJN 3: Letters lezen, Woorden lezen en Tekst lezen 

 

Normering Herfstsignalering * en ** aanpak; 

Letters Lezen Letters t/m thema 3  

  (22 letters) 

 

- 10 punten per 

goede letter 

3 Goed 

2 Voldoende 

1 Matig  

0 Onvold. 

 < 34 sec.  

35-36 sec. 

37-38 sec. 

39 < sec.  
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Norm: 0 fout 

 

 

 

Woorden lezen 

 

Woorden lezen 

(30 woorden)  

 

- 10 punten per goed 

woord 

3 Goed 

2 Voldoende 

1 Matig  

0 Onvold. 

 

Norm: max. 6 fout 

 

< 210 sec. (3.30) 

211 - 215 sec. (3.35) 

216 - 220 sec. (3.40) 

221 < sec.  (3.45)  

 

Tekst Lezen  

 

* Binnen 60 sec. gelezen -

> Herfstsignalering *** 

-> AVI M3 + DMT kaart 

1a/2a  

 

 

 

- 10 punten per goed 

woord 

3 Goed 

2 Voldoende 

1 Matig  

0 Onvold. 

 

Norm: max. 6 fout 

 

< 160 sec. (2.40) 

161 - 165 sec. (2.45) 

166 - 170 sec. (2.50) 

171 < sec.  (2.55)  

 

 

 

Normering Herfstsignalering * ** aanpak; 

Woorden lezen 

 

Woorden lezen 

(30 woorden)  

3 Goed 

2 Voldoende 

< 37 sec.  

38 - 39 sec.  
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- 10 punten per goed 

woord 

1 Matig  

0 Onvold. 

 

 

40 - 41 sec.  

42 < sec.    

 

Tekst Lezen  

 

* Bij onvoldoende score 

afname Hersfstsignalering 

* en ** aanpak 

 

 

 

 

- 10 punten per goed 

woord 

 

3 Goed 

2 Voldoende 

1 Matig  

0 Onvold 

< 126 sec.  

127 - 131 sec.  

132 - 136 sec.  

137 < sec.    

 

 

 

 

Meetmoment 2                   Wintersignalering 

Doel; 

Met de toetsen uit de wintersignalering krijgt de leerkracht een gedetailleerd beeld van de leesontwikkeling van alle leerlingen. Zwakke lezers worden al vroeg in het 

leesproces gevolgd (volgens dyslexieprotocol) om preventief te kunnen handelen om leesproces te stimuleren.  

Wie; 

Alle leerlingen groep 3  

Wanneer; 

Afname na Leessleutel thema 8.  

Toetsen; 

- Letters benoemen 
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- Letters schrijven 

- Woorden lezen 

- Tekst lezen 

- Spelling 

- Woordenschat 

 

Zwakke leerlingen; 

- Fonologisch bewustzijn ( auditieve analyse / auditieve synthese) 

 

Normering Toetsen; 

Letters Benoemen Grafementoets (Cito) 

 

Goed 

Voldoende 

Onvoldoende 

 

34 - 33 

32 - 30 

30 – 0  

Letters schrijven Fonementoets 

(Cito) 

Goed 

Voldoende 

Onvoldoende 

34– 31  

30 – 27  

26 – 0  

Woorden lezen 

 

DMT (Cito) 

Kaart 1a 

Kaart 2a 

 

Goed 

Voldoende 

Onvoldoende 

 

A - B 

C 

D - E 

 

Tekst Lezen  

 

AVI M3 – M4 

 

 

Goed 

Voldoende 

Onvoldoende 

M4 - E3 behaald 

M3 behaald 

Start 
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Spelling Cito Spelling 

Start –  

Vervolg 1 / Vervolg 2 

Goed 

Voldoende 

Onvoldoende 

 

A - B 

C 

D - E 

 

Woordenschat 

 

Cito Woordenschat Goed 

Voldoende 

Onvoldoende 

 

A - B 

C 

D - E 

 

 

Zwakke leerlingen / onvoldoende gescoord Herfstsignalering; 

Fonologisch bewsutzijn;  

Auditieve Analyse 

Audant 

(15 woorden) 

Goed 

Voldoende 

Onvoldoende 

13 < woorden 

10- 12 woorden 

9 > woorden 

Fonologisch bewsutzijn;  

Auditieve Synthese 

Audisynt 

(15 woorden) 

Goed 

Voldoende 

Onvoldoende 

15 woorden 

13 – 14 woorden 

12 > woorden 

 

 

Meetmoment 3                       Eindsignalering 
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Doel; 

Lees- en spellingsvaardigheden toetsen van alle leerlingen. Eindsituatie en effecten van de interventies vastleggen in plannen. Advies en begeleiding in groep 4 formuleren 

en bespreken met de leerkracht groep 4.  

 

Wie; 

Alle leerlingen groep 3  

 

 

Wanneer; 

Afname na Leessleutel thema 16.  

 

 

Toetsen; 

- Woorden lezen 

- Spelling 

- Begrijpend lezen 

- (Tekst lezen) 

- (Woordenschat) 

 

Zwakke leerlingen; 

- Fonologisch bewustzijn ( auditieve analyse / auditieve synthese) 

- Letters benoemen (Grafementoets) 

- Letters schrijven (Fonemendictee) 
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Normering Toetsen; 

Woorden lezen 

 

DMT (Cito) 

Kaart 1B 

Kaart 2B 

Kaart 3B 

 

Goed 

Voldoende 

Onvoldoende 

 

A - B 

C 

D - E 

 

Spelling Cito Spelling E3 

Start –  

Vervolg 1 / Vervolg 2 

Goed 

Voldoende 

Onvoldoende 

 

A - B 

C 

D - E 
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Begrijpend Lezen Cito Begrijpend lezen E3 Start 

– 

Vervolg 1 / Vervolg 2 

Goed 

Voldoende 

Onvoldoende 

 

A - B 

C 

D - E 

 

Tekst Lezen  

 

AVI M3 – E4 

 

 

 

Goed 

Voldoende 

Onvoldoende 

 

M4 – E4 behaald 

E3 behaald 

Start – M3 

Woordenschat 

 

Cito Woordenschat E3 Goed 

Voldoende 

Onvoldoende 

 

A - B 

C 

D - E 

 

 

Zwakke leerlingen / onvoldoende gescoord Lentesignalering; 

Fonologisch bewsutzijn;  

Auditieve Analyse 

Audant 

(15 woorden) 

Goed 

Voldoende 

Onvoldoende 

13 < woorden 

10- 12 woorden 

9 > woorden 

Fonologisch bewsutzijn;  

Auditieve Synthese 

Audisynt 

(15 woorden) 

Goed 

Voldoende 

Onvoldoende 

15 woorden 

13 – 14 woorden 

12 > woorden 

Letters Benoemen Grafementoets (Cito) Goed 34 - 33 
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 Voldoende 

Onvoldoende 

 

32 - 30 

30 – 0  

Letters schrijven Fonementoets 

(Cito) 

Goed 

Voldoende 

Onvoldoende 

34– 31  

30 – 27  

26 – 0  

 

 

Op de Wonderboom hebben we voor de groepen 3-8 vaste signaleringsmomenten die passend zijn bij het protocol dyslexie. 

In onderstaand schema zijn deze signaleringsmomenten weggezet.  
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Toetsoverzicht protocol dyslexie groep 4-8 

Toets: Wanneer: Onderdelen: 

Controleren op 2018 

versie  

Streefdoel Vervolg;  

wat te doen bij uitval op deze onderdelen: 



20 | P a g i n a  
 

Herfstsignalering 

Dit is een extra 

tussenmeting voor 

leerlingen met 

zwakke technische 

lees- en/of 

spellingsvaardighede

n. De leerlingen 

doen mee in Aanpak 

1. 

 

 

Invoer Parnassys: 

Individueel per kind 

invoeren (weegt niet 

mee voor inspectie) 

In 

november 

DMT afnemen kaart: 

 

Groep 4 2018: B 

Groep 5 2018: A kaart 3 

toetsscore 0-62 ook 

kaart 2 en 1 

Groep 6: C 

Toetsscore 0-66 ook 

kaart 2 en 1 

Groep 7: B 

Toetsscore 0-77 ook 

kaart 2 en 1 

Groep 8: A 

Toetsscore  0-86 ook 

kaart 2 en 1 

Vooruitgang tov 

vorig 

meetmoment. 

 

Achterstand DLE 

moet kleiner 

worden tov DL. 

 

LR% moet 

groeien. 

 

Vaardigheidsscor

e moet groeien 

Lezen in aanpak 1 onder begeleiding van de 

leerkracht.  

Daarnaast 2x per week 20 min. extra 

oefenen met lezen met OASS/IB/LKR zie 

HP/groepsplan  

 

 Als er sprake is van een B score op 

kaart ABC samen dan voortzetten 

aanpak 1 zonder extra 

leesbegeleiding. 

 

 Als er sprake is van groei in DLE tov 

DL met vorig meetmoment dan 

voortzetten aanpak 1 en extra 

leesbegeleiding. 

 

 Als er sprake is van stagnatie of 

achteruitgang in DLE tov DL of 

achteruitgang LR% dan voortgang 

aanpak 1 en extra leesbegeleiding  
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Wintersignalering 

 

Alle leerlingen 

 

 

 

 

AVI- versie A 

 

 

Invoer Parnassys: 

Per groep invoeren. 

Een kind wat later 

getoetst wordt moet 

ook via de groep 

met dezelfde datum 

worden ingevoerd!  

Groep 5-8 kaart 3 

per groep invoeren, 

In Januari  

(Cito M4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gr. 4 

DMT 2018 afnemen 

kaart 1,2,3 A 

Avi afnemen en 

doortoetsen t/m M5 

 

Gr. 5 

DMT 2018  Afnemen 

kaart 3 (toetsscore < 

63 ook kaart 2, 1) B 

Avi afnemen en 

doortoetsen t/m M6 

 

Gr. 6 

DMT Afnemen kaart 

3 (toetsscore < 74 

ook kaart 2, 1) A 

Avi afnemen en 

doortoetsen t/m M7 

 

Minimaal C 

niveau en AVI 

M4 

 

 

Minimaal C 

niveau en AVI 

M5 

 

Minimaal C 

niveau en AVI 

M6 

 

 

 

 

Minimaal C 

niveua en Avi 

M7 

 

Naar aanleiding van DMT en Avi score de 

kinderen indelen in Estafettegroepen met 

behulp van het GIK- model  

Bij kinderen die stagneren kun je je de vraag 

stellen wat de oorzaak is van dit stagneren. 

Lezen ze te langzaam, spellend of maken ze 

teveel fouten en is nauwkeurigheid een 

oorzaak. Dit meenemen in de evaluatie.  

Hoe lang  vindt de stagnatie plaats, wat zijn 

de effecten geweest van de geboden hulp. Is 

er iets anders nodig in aanpak of mogelijk 

onderzoek? 
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evt kaart 1 en 2 

individueel. 

 

Gr 7 

DMT Afnemen kaart 

3 (toetsscore <82 

ook kaart 2, 1) C 

Avi afnemen en 

doortoetsen tot Avi 

uit 

 

Gr 8 

DMT afnemen kaart 

3 

(toetsscore < 90 ook 

kaart 2,1) B 

Avi afnemen en 

doortoetsen tot Avi 

uit 

 

 

 

 

 

Minimaal C en 

Avi uit 
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Lentesignalering 

Dit is een extra 

tussenmeting voor 

leerlingen met 

zwakke technische 

lees- en/of 

spellingsvaardighede

n. 

 

 

Invoer Parnassys: 

Individueel per kind 

invoeren (weegt niet 

mee voor inspectie) 

In april DMT afnemen kaart: 

 

Groep 4 2018 A 

Groep 5:2018 B 

Groep 6: A  

Groep 7: C 

Groep 8: B 

 

Zelfde toetsscore 

aanhouden voor 

kaart 2 en 1 

aanhouden als bij de 

Wintersignalering. 

Vooruitgang tov 

vorig 

meetmoment. 

 

Achterstand DLE 

moet kleiner 

worden tov DL 

Vaardigheidsscor

e moet groeien 

Lezen in aanpak 1 onder begeleiding van de 

leerkracht. Daarnaast 2x per week 20 min. 

extra oefenen met lezen met 

onderwijsassistent.  

  

 

 Als er sprake is van een B score op 

kaart ABC samen dan voortzetten 

aanpak 1 zonder extra 

leesbegeleiding. 

 

 Als er sprake is van groei in DLE tov 

DL met vorig meetmoment dan 

voortzetten aanpak 1 en extra 

leesbegeleiding. 

 

 Als er sprake is van stagnatie of 

achteruitgang in DLE tov DL of 

achteruitgang LR% dan voortgang 

aanpak 1 en extra leesbegeleiding  
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Eindsignalering  

 

Alle leerlingen 

 

 

AVI- versie B 

 

 

Invoer Parnassys: 

Per groep invoeren. 

Een kind wat later 

getoetst wordt moet 

ook via de groep 

met dezelfde datum 

worden ingevoerd! 

In Juni 

(Cito E4) 

Gr. 4 

DMT 2018 kaart 

1,2,3 B 

Avi afnemen en 

doortoetsen t/m E5 

 

Gr. 5 

DMT 2018 afnemen 

kaart 3 (toetsscore < 

67 ook kaart 2, 1) C 

Avi afnemen en 

doortoetsen t/m E6 

 

Gr. 6 

DMT Afnemen kaart 

3 (toetsscore < 78 

ook kaart 2, 1) B 

Avi afnemen en 

doortoetsen t/m E7 

 

Minimaal C 

niveau en AVI 

E4 

 

 

Minimaal C 

niveau en AVI 

E5 

 

Minimaal C 

niveau en AVI 

E6 

 

 

Minimaal C 

niveau en Avi E7 

Naar aanleiding van DMT en Avi score de 

kinderen indelen in Estafettegroepen met 

behulp van het GIK- model (voor volgend 

schooljaar) 

 

Bij kinderen die stagneren kun je je de vraag 

stellen wat de oorzaak is van dit stagneren. 

Lezen ze te langzaam, spellend of maken ze 

teveel fouten en is nauwkeurigheid een 

oorzaak. Dit meenemen in de evaluatie.  

Hoe lang  vindt de stagnatie plaats, wat zijn 

de effecten geweest van de geboden hulp. Is 

er iets anders nodig in aanpak of mogelijk 

onderzoek? 
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Gr 7 

DMT Afnemen kaart 

3 (toetsscore < 87 

ook kaart 2,1) A 

Avi afnemen en 

doortoetsen tot uit 

 

AVI afname: 

 We toetsen de kinderen hooguit 1 jaar verder. Dat betekent dat als een leerling in januari in groep 5 zit. Je start met 

de afname van de M5 en dat je hooguit verder toets met de E5 en de M6. Vanaf eind groep 6 tot Avi Plus 

➢ Leerling leest lager dan M5 dan start je met het lezen van de kaart waarop het beheersingsniveau heeft 

gehaald. Vanuit die kaart en dat resultaat toets je verder tot instructieniveau is bereikt. 
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➢ Leerling leest januari groep 5 beheeringsniveau E5; dat wordt de score voor Parnassys, op het rapport 

vermelden we instructieniveau (ivm bibliotheek) dus: M6. 

➢ Leerling leest januari groep 5 beheersing M6: dat wordt je score voor Parnassys, op het rapport vermelden we 

instructieniveau dus: > M6. 

Toetsen externen: 

 Kinderen die externe begeleiding krijgen voor het technisch lezen worden ook door de externe partij getoetst op DMT 

en AVI. We kunnen deze toetsscores niet overnemen van de externe partij, wij moeten ons nl kunnen verantwoorden 

naar ouders en inspectie. Alleen in overleg met IB kan van deze regel worden afgeweken.  
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4. Begeleidingsinterventies op De Wonderboom  
 

Op De Wonderboom wordt er begeleiding gegeven volgens de normen van het dyslexieprotocol.  

Hierbij wordt vanaf de kleuterperiode geobserveerd en worden de kleuters gescreend volgens de eerder beschreven wijze. 

Wanneer er aanleiding is of de leerlingen kunnen starten met het aanvankelijk lezen wordt preventief gestart met het 

programma Bouw! De kinderen krijgen 1x per week ondersteuning op school en er wordt aan ouders gevraagd om dit ook 1 á 

2 x thuis te doen met hun kind.  

Bij de overgang naar groep 3 blijven de leerlingen ook in de start van groep 3 hier gebruik van maken.  

In groep 3 en 4 

Wanneer blijkt uit de tussentijdse toetsen dat er onvoldoende groei of stagnatie te zien is gaan kinderen gebruik maken van 

het pogramma bouw!  De leerlingen in de groepen 3 en 4 werken 2x per week onder begeleiding van een OAS of een student 

met het programma Bouw! Ook kunnen hier leerlingen uit de bovenbouw groepen voor ingezet worden. Deze leerlingen 

worden gecoacht door een leerkracht/OAS. Daarnaast wordt er 2 x per week thuis geoefend.  

Daarnaast krijgen de leerlingen verlengde instructie volgens de methode. Lijn 3 en Estafette lezen.  

 

Groep 5-8 

In de groepen 5 en 6 wordt gebruik gemaakt van de methode Estafette. De leerlingen die bij de tussentijdse toetsen uitvallen 

en onvoldoende groei laten zien krijgen verlengde instructie volgens de methode. Daarnaast wordt er extra begeleiding 

geboden in leesgroepen. Deze leesgroepen maken gebruik van de Pravoo DMT map 2018 en van Ralfi teksten. Hierbij wordt 

bij alle teksten gebruik gemaakt van de Ralfi methode.  
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In de groepen 7 en 8 komt de nadruk meer te liggen op het begrijpend- en studerend leren. Veel kinderen hebben het 

eindniveau dan al behaald. De leerlingen die dit niet behaald hebben krijgen in de les begeleiding van de leerkrachten door 

minimaal 2 x per week te lezen. Daarnaast wordt er extra begeleiding geboden in leesgroepen. Deze leesgroepen maken 

gebruik van de Pravoo DMT map 2018 en van Ralfi teksten. Hierbij wordt bij alle teksten gebruik gemaakt van de Ralfi 

methode. De groepen worden begeleid door een leerkracht, OAS, stagiaire of een ouder.  

Op het gebied van spelling wordt er gebruik gemaakt van de verlengde instructie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 

aanbieden in klankgroepen. Er wordt gebruik gemaakt van online materiaal en… 

 

Dit houdt in dat we voor het deelgebied lezen en/of spelling drie momenten in de week organiseren waarin de leerling in een 

kleine groep begeleiding krijgt voor een tijdsduur van 20 minuten per sessie. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen 

zijn in elk geval de leerlingen met D- en E-scores binnen de groep. Daarnaast leerlingen die al lange tijd op een D score 

hebben behaald en bij de laatste meting een C score laten zien. Deze leerlingen moeten niet te snel ‘losgelaten’ worden. 

Wanneer ze bij de volgende meting weer een C score halen wordt de ondersteuning afgesloten. De leerkracht kan op basis 

van begeleidingsbehoefte van de leerling ook de keuze maken om andere leerlingen in te delen in deze begeleidingstijd.  

Op deze manier proberen we lees- en/of spellingsachterstanden te voorkomen. Wanneer dit onvoldoende resultaat geeft 

doordat een leerling stagnatie of achteruitgang laat zien in zijn/haar ontwikkeling kan er na een half jaar intensieve 

begeleiding een aanvraag voor onderzoek plaatsvinden.  

De leerlingen die deelnemen aan de interventies doen ook mee aan de tussenmetingen met de voor hen relevante toetsen. 

Deze resultaten worden bijgehouden in Parnassys.  

Omdat De Wonderboom preventief wil zijn in zijn begeleiding wordt er vanaf de kleuterscreening gestart met de 

voorschotsbenadering.  

In groep 3 wordt er gewerkt met de methodiek Connect voor de extra ondersteuning. In de periode september tot januari 

wordt er gewerkt met Connect Klanken en Letters. Van februari tot april wordt er gewerkt met Connect Woordlezen en in mei 

tot juni wordt er gewerkt met Connect Vloeiend Lezen. Dit wordt begeleidt door een leerkracht en/of remedial teacher.  
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In groep 4 wordt de instap gemaakt met Connect Vloeiend Lezen of RALFI. Deze keuze wordt op basis van 

begeleidingsbehoefte van de leerlingen gemaakt. Dit wordt begeleidt door een leerkracht. 

In groep 5 tot groep 8 worden de leerlingen in groepen begeleidt met het programma van RALFI. Hiervoor worden teksten 

aansluitend bij de belevingswereld gezocht. Dit wordt begeleidt door een leerkracht. 

Voor de inhoud van de methodes Connect en Ralfi wordt verwezen naar het boek dyslectische kinderen leren lezen (Smits en 

Braams, 2006).  

Voor spelling worden de interventies groepsdoorbrekend of in de groep georganiseerd. Er wordt daarbij ook drie maal per 

week 20 minuten intensieve instructie gegeven door een leerkracht. Bij deze begeleiding wordt de methode als uitgangspunt 

gehanteerd. Geeft dit onvoldoende leerrendement dan kan besloten worden om de leerling verder te laten onderzoeken.  
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5. Aanwezige remediërende materialen 
 

5.1 Diagnostiek 
 

Woordlezen Tekstlezen Woordenschat Spelling Begrijpend 

lezen 

Toetsen 

diverse 
deelgebieden  

LOVS Cito 
DMT 

LOVS Cito 
AVI 

LOVS Cito 
Woordenschat 

groep 3-6  

LOVS Cito 
Spelling  

LOVS Cito 
Begrijpend 

Lezen  

Screening 
BOSOS 

EMT  TAK 

onderbouw 

PI-dictee LOVS Cito 

Begrijpend 
luisteren  

Dyslexie 

Screening 
Test 

Klepel  TAK 
bovenbouw 

  DTLAS 
Struiksma 

e.a. 

 

5.2 Voor begeleiding is aanwezig 
 

Woordlezen Tekstlezen Woordenschat Spelling Begrijpend lezen 

Voorschots-

benadering 

Lijn 3 Taal 

ondersteuning 
groep ½ 

Orthotheek-

map 
Leessleutel 

Nieuwsbegrip XL 

Programma 
Connect 

Veilig in 
stapjes 

Lijn 3 Taal actief Zuidvallei 
begrijpend lezen 

Lijn 3 RALFI Taal actief Zuidvallei 
Spelling 

Hulpboeken Cito 
begrijpend lezen 
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Veilig in 

stapjes 

Zuidvallei 

technisch 
lezen 

Snappet 

woordenschat 

Spelling in 

de Lift incl. 
ww-spelling 

 

Spreekbeeld DMT pravoo 
map 2018 

Diverse 
spellen in 

orthotheek 

Slagwerk  

Woordenhaai   Ambrasoft  

Zuidvallei 
technisch lezen 

  Spreekbeeld  

DMT pravoo 
map 2018 

  Woordenhaai  
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6. Compensatie en dispensatie 

Dyslectische kinderen hebben problemen met het verwerken van vooral schriftelijke informatie. Door hen te leren 
compenseren met hun sterke eigenschappen kan de inhoud van de informatie wel degelijk worden verwerkt. 

Onder dispensatie verstaan we: de hoeveelheid werk verminderen, de tijd verlengen of het kind vrijstellen van de opdracht.  

Op De Wonderboom nemen we het individuele kind als uitgangspunt en stellen voor dit kind een passende dyslexiekaart 

samen. Hierop komen de aanbevelingen die gegeven worden vanuit de dyslexieverklaring terug welke het kind prettig vindt 
om mee te werken. De dyslexiekaart wordt elk jaar opnieuw met het kind besproken en afgestemd. In de bijlage vindt u een 

dyslexiekaart terug met daarop de mogelijkheden van compenserende en dispenserende maatregelen en hulpmiddelen. 

De leerkracht zorgt ervoor dat de dyslexiekaart in de klassenmap te vinden is. Daarnaast hangt een kopie in Parnassys. 

7. De rol van de ouders 
 

Ouders kunnen een belangrijke ondersteunende en/of stimulerende rol spelen in de begeleiding wanneer hun kind moeite 

heeft met lezen, spellen en/of stellen. Deze ondersteunende rol is in vier hoofdpunten samen te vatten: 

1. Helpen accepteren van de lees- en/of spellingproblemen wanneer er sprake is van dyslexie. 
2. Op een ontspannen manier extra lezen met hun kind. 
3. In het geval van dyslexie het kind helpen met huiswerk, eventueel met gebruikmaking van de (technische) 

hulpmiddelen die er zijn voor dyslectici.  
4. Op een ontspannen en motiverende manier extra oefenen met het kind.  

Bij alle extra inspanningen die ouders thuis leveren, is nauw overleg met de leerkracht,  (externe) remedial teacher of intern 

begeleider van essentieel belang. Afspraken die met ouders gemaakt worden, worden door de leerkracht bijgehouden in het 

LVS Parnassys. Aan het einde van een intensieve begeleidingsperiode wordt niet alleen de begeleiding, maar ook de extra 
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inspanningen van thuis geëvalueerd. Op deze manier wordt gekeken naar de effectiviteit van de alle inspanningen en of het 

haalbaar blijft voor leerling/ouders/school.  Een goede afstemming hierin is in het belang van het kind.   
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8. Dyslexieonderzoek en begeleiding externen 

8.1 Dyslexieonderzoek 

Het is niet de school die het dyslexieonderzoek aanvraagt. Dit doen de ouders.  

De aanmeldingen lopen via Samenwerkings Verband (SWV) De Eem. https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/dyslexie-2/ 

Ouders verzorgen de aanmelding en school vult dit aan. Via de volgende link is de route kaart dyslexiezorg te vinden.  

Bijlage https://www.swvdeeem.nl/wp-content/uploads/2018/03/Routekaart-dyslexiezorg-regio-Amersfoort_0318.pdf 

Als ouders aanspraak willen maken op vergoeding van diagnostiek en behandeling bij ernstige dyslexie, moet de school het 

leerlingdossier leveren waarmee het vermoeden van (ernstige) dyslexie wordt onderbouwd.1 

Sinds de invoering van passend onderwijs is de gemeente verantwoordelijk voor de vergoeding van de dyslexie zorg. SWV de 

Eem functioneert als poortwachter en screent de aanvragen. De ouders zijn in principe vrij in de keuze van de 

diagnosticus/behandelaar waar zij hun kind aanmelden. Wel moet de diagnosticus/ behandelaar aangesloten zijn bij de 

gemeente waar het kind woont om in aanmerking te komen voor de vergoeding.  

De vergoede zorg geldt voor leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dat wil zeggen dat er bij deze leerlingen, naast 

dyslexie, geen sprake is van een of meer andere (leer)stoornissen (co-morbiditeit). Is dat wel het geval, dan hebben deze 

leerlingen uiteraard recht op goede zorg, maar niet op vergoede zorg in het kader van deze regeling. Deze zorg wordt 

anderszins bekostigd.  

Wanneer een kind niet in aanmerking komt volgens de screening van de Eem kan het kan de ouder besluiten hun kind wel 

aan te melden voor onderzoek en/of begeleiding. Hiervoor moet dan contact gezocht worden met de 

diagnosticus/behandelaar. Wanneer ouders deze keuze maken is het belangrijk dat ook de IB er op de hoogte wordt 

gehouden van het proces.  

 
1 www.masterplandyslexie.nl 

https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/dyslexie-2/
https://www.swvdeeem.nl/wp-content/uploads/2018/03/Routekaart-dyslexiezorg-regio-Amersfoort_0318.pdf
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Uiteraard kan de school de ouders een diagnosticus/behandelaar aanbevelen waarmee zij goede ervaringen of een goede 

samenwerkingsrelatie heeft. Binnen school hebben we ervaringen met Zien in de Klas, Opdidact, ECLG, Praktijk de Ziel en Rio 

zorg.  

 

De ouders zijn in principe vrij in de keuze van de diagnosticus/behandelaar waar zij hun kind aanmelden. Het kan echter zijn 

dat er ten aanzien van de keuze die ouders hebben, nadere voorwaarden zijn opgenomen in de polisvoorwaarden van hun 

zorgverzekering. Het is voor ouders daarom van belang de polisvoorwaarden van hun zorgverzekering hierop goed na te 

kijken. 

Uiteraard kan de school de ouders een diagnosticus/behandelaar aanbevelen waarmee zij goede ervaringen of een goede 

samenwerkingsrelatie heeft.  

Vanaf 1 januari 2009 komen diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering. De 

vergoedingsregeling wordt stapsgewijs ingevoerd in de periode t/m 2013. De vergoede zorg in verband met ernstige dyslexie 

geldt in principe voor leerlingen van 7 jaar en ouder in het primair onderwijs en leerlingen van 7 t/m 13 jaar in het speciaal 

onderwijs. Stapsgewijze invoering betekent concreet dat ouders in 2009 aanspraak kunnen maken op vergoeding van de zorg 

wanneer deze zorg aanvangt vóór de negende verjaardag van hun kind. Elk kalenderjaar wordt deze leeftijdsgrens met een 

jaar opgetrokken, totdat in 2013 de zorg wordt vergoed voor alle leerlingen in het primair onderwijs van 7 jaar en ouder 

en leerlingen in het speciaal onderwijs van 7 t/m 13 jaar. 

 

De vergoede zorg geldt voor leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dat wil zeggen dat er bij deze leerlingen, naast 

dyslexie, geen sprake is van een of meer andere (leer)stoornissen (co-morbiditeit). Is dat wel het geval, dan hebben deze 

leerlingen uiteraard recht op goede zorg, maar niet op vergoede zorg in het kader van deze regeling. Deze zorg wordt 

anderszins bekostigd. 

Als ouders aanspraak willen maken op vergoeding van diagnostiek en behandeling bij ernstige dyslexie, moet de school het 

leerlingdossier leveren waarmee het vermoeden van (ernstige) dyslexie wordt onderbouwd.2 

 
2 www.masterplandyslexie.nl 
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8.2 Begeleiding externen 

Wanneer het kind (vergoede) dyslexiebehandeling krijgt vanuit een externe RT’er of (ortho)pedagoog dan staat De 

Wonderboom open voor samenwerking.  

De Wonderboom gaat ervan uit dat de betreffende behandelaar contact opneemt met de school en de leerkracht. De school 

geeft er de voorkeur aan wanneer de externe behandelaar zijn/haar behandeling zoveel mogelijk probeert af te stemmen met 

de methode van school.  

Wanneer de externe behandelaar een geheel andere methodiek toepast is school niet verantwoordelijk voor de mogelijke 

gevolgen.  

Bijlage 1  voorbeeld dyslexiekaart  
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