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Hoofdstuk 1: Wat is dyslexie? 

 
Dyslexie betekent letterlijk beperkt (dys) lezen (lexis). Dyslexie is een specifieke leerstoornis 
die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen 
en/of spellen op woordniveau (Stichting Dyslexie Nederland, SDN, 2016). 
 
Mensen die dyslectisch zijn, hebben meestal niet alleen een hardnekkig probleem met leren 
lezen, maar ook met spellen. Het lezen verloopt moeizaam, omdat er geen goede koppeling 
wordt gemaakt tussen klanken en letters. Hierdoor hebben dyslectici moeite om een woord 
dat ze zien te verklanken en een woord dat ze horen goed op te schrijven. De 
letter-klankkoppeling komt niet voldoende tot stand en raakt niet goed geautomatiseerd. 
 
Dyslexie levert, afhankelijk van de ernst, problemen op met het leren van de meeste andere 
schoolvakken. Dit omdat veel informatie schriftelijk wordt aangeboden en van veel leerlingen 
wordt verwacht dat zij hun werk ook op schrift aanleveren. Het is belangrijk om te noemen 
dat dyslexie los staat van intelligentie. Wel is de intelligentie van groot belang voor de 
manier waarop een leerling met de dyslexie om kan gaan en de mate waarin de dyslexie 
belemmerend is voor het verdere functioneren. 
 
Dyslexie is gedeeltelijk erfelijk: vaak komt het bij meerdere leden van een gezin of familie 
voor. Maar het is ook mogelijk dat dyslexie voor het eerst voorkomt binnen een familie. 
Ongeveer 7 procent van de basisschoolleerlingen kampt met dyslexie en 3 tot 4 procent 
heeft een ernstige vorm van dyslexie. 
 
Gelukkig zijn er methoden ontwikkeld om dyslexie te behandelen. Zorgverleners binnen de 
vergoede zorg voor leerlingen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) werken volgens 
het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B). Behandelingen binnen het 
protocol zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde uitgangspunten en principes. 
Instituten en praktijken die aangesloten zijn bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie 
(NKD) leveren informatie over hun behandelingen aan. Hierdoor is een voortdurende 
kritische evaluatie van de zorg mogelijk. 
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Hoofdstuk 2: Wat doet de Comeniusschool om lees- en/of spellingproblemen 
te signaleren? 

 
Het is belangrijk om de signalen van dyslexie zo vroeg mogelijk in de schoolloopbaan van de 
leerling in kaart te brengen. Al bij de intake wordt gevraagd naar mogelijke dyslexie in de 
familie, gezien de erfelijkheidsfactor. Daarnaast wordt informatie gedeeld door de 
voorschool, indien de leerling daar is gestart. Mogelijk risico op lees- en spellingsproblemen 
wordt daarin aangegeven. 
 
Al vanaf groep 1/2 wordt elke leerling gevolgd op de ontwikkelingsgebieden, zo ook op het 
gebied van lees- en taalontwikkeling. Op grond van observaties, gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem Parnassys en vanuit methodegebonden en niet-methodegebonden 
toetsen, kan er in de gaten worden gehouden of een leerling meer moeite dan gemiddeld 
heeft met bijvoorbeeld het zich eigen maken van letters en later met het leren van lezen en 
spellen. 
 
Pas na 1,5 jaar lees- en spellingonderwijs in de groepen 3 en 4 kan er bekeken worden of er 
sprake is van een hardnekkige problematiek op het gebied van (woord)lezen en/of spelling. 
Om deze reden kan pas vanaf halverwege groep 4 of begin groep 5 onderzoek worden 
aangevraagd. Bij een doublure in groep 3 of 4 kan het onderzoek worden vervroegd, doordat 
het jaar dat overgedaan wordt wel mee mag tellen qua leesonderwijs. Om de mate van de 
achterstand vast te stellen, wordt gebruik gemaakt van de Drie Minuten Toets van CITO 
(DMT) en van de CITO Spelling 3.0. Soms wordt er ook gekozen om het PI-dictee af te 
nemen. Het PI-dictee wordt individueel of in een klein groepje afgenomen door de intern 
begeleider. Met het PI-dictee wordt gekeken welke specifieke spellingafspraken de leerling 
lastig vindt. Wanneer het PI-dictee is afgenomen, wordt deze ook ook gebruikt om de 
achterstand vast te stellen.  
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Hoofdstuk 3: Wat gebeurt er aan begeleiding en hulp in school? 
 
Zolang er geen dyslexieverklaring is afgegeven vanuit onderzoek, wordt gesproken van 
leerlingen met een (ernstige) lees- en/of spellingsproblematiek. Deze leerlingen worden 
hetzelfde benaderd als kinderen die wel een dyslexieverklaring hebben. Op de 
Comeniusschool wordt preventief aan de slag gegaan bij een vermoeden van een lees- 
en/of spellingsstoornis (in welke vorm dan ook). Dit houdt in dat er tijdig extra ondersteuning 
wordt geboden aan de leerlingen die dat nodig hebben. 
 
Dit houdt concreet in: 

- Verlengde instructie met betrekking tot lezen en/of spelling door de leerkracht. 
- Halverwege groep 2, in groep 3 of groep 4 wordt het leesinterventieprogramma 

Bouw! ingezet. 
- Van de ouders van de leerling wordt een actieve bijdrage gevraagd door ook thuis te 

oefenen met lezen en zo extra ‘leeskilometers’ te maken. Hiervoor kunnen wekelijks 
leesteksten gemaild worden door de intern begeleider.  

- Extra leertijd op het gebied van lezen en/of spelling door de leerkracht of 
onderwijsassistent/leerkrachtondersteuner. 

 
In bijlage 2 worden de verschillende ondersteuningsniveaus beschreven. In bijlage 4 wordt 
per leerjaar beschreven hoe er wordt gesignaleerd en welke acties worden ondernomen.  
 
“A, B, C, D, E - model” 
Voor leerlingen met (ernstige) leesproblemen wordt het zogenaamde “A, B, C, D, E – model” 
gehanteerd. Het is belangrijk daarbij te beseffen dat elke leerling anders is en dus ook elk 
lees- en/of spellingprobleem specifiek is. Elke leerling heeft andere onderwijsbehoeften op 
het gebied van lezen en spellen. 
 
A = Accepteren 

- School, ouders, maar vooral de leerling accepteren dat er sprake is van een 
hardnekkig lees- en/of spellingprobleem. Dit wil zeggen dat verwachtingen met 
betrekking tot de lees- en/of spellingprestaties aangepast moeten worden. 

 
B = Begrijpen 

- Naast het accepteren is het van belang dat iedereen begrijpt wat het lees- en/of 
spellingprobleem betekent voor deze leerling en welke gevolgen dit kan hebben. 

 
C = Compenseren 

- Dit kan betekenen dat enkele toetsen op school digitaal gemaakt worden. Op deze 
manier wordt de toets ook voorgelezen. Toetsen die op papier worden gemaakt, 
kunnen ook vergroot worden, indien de leerling dit prettig vindt. Ook kan er zo nodig 
gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen, zoals een spiekkaart met daarop de 
verschillende spellingcategorieën, een tafelkaart en/of spellingscontrole op de 
computer bij een schrijfopdracht.  

 
D = Dispenseren 
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- Zo nodig kan de hoeveelheid werk worden veranderd of verminderd. De werktijd kan 
worden verlengd en/of er kan vrijstelling worden gegeven van een bepaalde taak bij 
huiswerk of toetsing.  

- Bij vakken als Engels, topografie of andere zaakvakken waarbij de spelling van 
woorden niet de hoofdzaak is, kan besloten worden alleen de inhoud te beoordelen 
en niet de schrijfwijze. Denk hierbij aan een werkstuk, Engels, topografie of 
zaakvakken. Eventueel kan met een leerling worden afgesproken dat één 
spellingscategorie wel meedoet in de beoordeling, om zo het bewustzijn te creëren. 
De schrijfwijze dient echter fonetisch kloppend te zijn. 

- De leerling maakt een aangepast zinnendictee en schrijft bij het zinnendictee alleen 
de woorden behorende bij de categorie. Sommige leerlingen vinden het ook fijn om 
het woorddictee te typen in plaats van te schrijven.  

- De leerling vult alleen de uitkomsten in bij taal- en/of rekenwerk. 
 
E = Extra tijd 

- Meer oefening en leertijd is nodig voor spelling en/of voor lezen. 
 

“C, D en E” worden op de Comeniusschool gehanteerd voor alle leerlingen met lees- en/of 
spellingproblemen, ongeacht of er een officiële dyslexieverklaring is. Het is voor de juiste 
ondersteuning op school dan ook niet noodzakelijk om die verklaring te hebben. Wel kan 
een dyslexieverklaring voor sommige leerlingen en ouders van meerwaarde zijn bij het 
Accepteren en Begrijpen van het lees- en/of spellingprobleem. Daarnaast geeft een 
verklaring van de aanwezigheid van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) de leerling 
toegang tot gespecialiseerde dyslexiebegeleiding.  
Zie bijlage 1 voor het overzicht ‘Afspraken met betrekking tot het begeleiden van leerlingen 
met ernstige lees- en/of spellingproblemen’. We blijven daarbij kritisch kijken naar elk 
individu en stemmen de interventies af op de onderwijsbehoeften van de leerling. 
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Hoofdstuk 4: Vaststellen van dyslexie 

 
De meeste leerlingen van de Comeniusschool bij wie een vermoeden is van (ernstige, 
enkelvoudige) dyslexie worden onderzocht door Opdidakt. Uiteraard is dit niet verplicht en 
kan dit ook bij een andere instantie. De route voor verwijzing voor onderzoek is als volgt: 
 
Stap 1. Bij een vermoeden van (ernstige, enkelvoudige) dyslexie stelt school een 
leerlingdossier op en toont aan dat, conform het protocol Dyslexie, voldoende begeleiding is 
geboden. 
 
Stap 2. Ouders doen een aanvraag bij het onderzoekscentrum voor een onderzoek naar 
(ernstige, enkelvoudige) dyslexie. De Intern Begeleider kan hierbij ondersteunen. Bij een 
onderzoek naar ernstige, enkelvoudige dyslexie gaat het om een vergoed onderzoek. In het 
geval van ‘gewone’ dyslexie wordt het onderzoek door ouders bekostigd.  
 
Stap 3. Opdidakt stuurt het dossier na een eerste screening via een beveiligde elektronische 
communicatie naar de gemeente en informeert ouders. 
 
Stap 4. Er wordt een (telefonisch) intakegesprek gepland waarin ouders meer informatie 
ontvangen over de verdere procedure. 
 
Stap 5. Het dyslexieprotocol wordt doorlopen door de organisatie die het onderzoek zal 
uitvoeren. Het leerlingdossier wordt daarbij inhoudelijk beoordeeld door een 
dyslexiespecialist. De dyslexiespecialist geeft in de dossierbeoordeling aan of verder 
onderzoek geïndiceerd kan worden. Als dit zo is, wordt door de organisatie een beschikking 
bij de gemeente aangevraagd voor onderzoek en eventueel behandeling. 
 
Stap 6. De gemeente geeft een beschikking af. Zodra de beschikking is ontvangen, wordt er 
contact opgenomen met ouders. Daarna volgt het diagnostisch onderzoek. Indien de 
diagnose Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED) wordt gesteld, kan indien gewenst worden 
gestart met de dyslexiebehandeling. 
 
Stap 7. De leerkracht wordt door ouders geïnformeerd. Er wordt met ouders en leerkracht 
gekeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en wat er precies wordt ingezet. Het 
onderzoeksverslag en de dyslexieverklaring worden, na goedkeuring van ouders, in het 
leerlingvolgsysteem gezet.  
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Hoofdstuk 5: Screening van het leerlingdossier 

 
Bij stap 5 wordt genoemd dat het leerlingdossier inhoudelijk wordt beoordeeld door een 
dyslexiespecialist. Bij de screening wordt gelet op de volgende aspecten: 
  
a. Achterstand 
Een achterstand wordt waargenomen als een leerling behoort tot de 10% zwakst scorende 
leerlingen op het gebied van lezen en/of spellen.  
·         E/V-scores op de DMT leeskaarten 1+2+3 (samen) op drie opeenvolgende 

(hoofd)meetmomenten OF E/V-scores op CITO Spelling op drie opeenvolgende 
(hoofd)meetmomenten en drie maal een lage D/V- score op leeskaarten 1+2+3 van de 
DMT. Deze lage D-score moet overlegd worden met Opdidakt. Is de D-score laag 
genoeg? 

·         Indien een PI-dictee is afgenomen, kan deze worden opgenomen in het leerlingdossier. 
Deze kan worden genoteerd in de samenvatting van de beoordelaar. 

·         Naast de hoofdmetingen is één tussenmeting geoorloofd. Deze tussenmeting is enkel 
toegestaan als er sprake is van een erfelijke aanleg voor dyslexie of er is bij de eerdere 
hoofdmeting al sprake van een ernstige achterstand met sterke signalen richting forse 
lees- en spellingproblematiek. Verder moeten bij drie opeenvolgende meetmomenten 
(waaronder één tussenmeting), tenminste twee E-scores voorkomen. 

·         Er is een discrepantie zichtbaar tussen de lees- en spellingscores enerzijds en de 
resultaten van andere vakken (rekenen) anderzijds.  

·        Bij een doublure worden de vaardigheidsscores op de CITO-toetsen (DMT) vergeleken 
met de scores van leeftijdsgenoten. Dit wil zeggen dat de scores worden vergeleken met 
het leerjaar waarin de leerling eigenlijk zou hebben gezeten als er geen sprake zou zijn 
van een doublure. Bij spelling wordt de leerling met klasgenoten vergeleken en geldt 
deze regel niet.  

 
b. Comorbiditeit 
Van comorbiditeit wordt gesproken als twee verschillende stoornissen tegelijkertijd 
voorkomen bij één persoon. Als er bij een leerling sprake is van comorbiditeit of als hier een 
vermoeden van is, wordt beoordeeld of deze belemmerend lijkt te zijn voor de lees- en/of 
spellingontwikkeling en voor een eventuele behandeling van de dyslexie. Is er sprake van 
vermoedens van een bijkomende stoornis of als er reeds een bijkomende stoornis is 
vastgesteld, wordt een dossier niet direct afgekeurd. Als er op school geen belemmeringen 
in het begeleiden van de leerling geconstateerd worden of als gedragskenmerken van de 
stoornis onder controle zijn, kan een onderzoek doorgang vinden. 

De volgende persoons- of omgevingskenmerken moeten tijdens de screening of het 
onderzoek als verklaring uitgesloten worden: algemene verstandelijke beperking (IQ<70), 
gehoorstoornis, slechtziendheid, neurologische stoornissen, onvoldoende beheersing van de 
instructietaal, inadequaat onderwijs, bovenmatig schoolverzuim en omstandigheden in de 
thuissituatie. 
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c. Hardnekkigheid en didactische resistentie 
Bij de beoordeling van het leerlingdossier wordt eveneens gekeken of er op school en thuis 
voldoende aandacht en zorg is besteed aan het voorkomen of doen verminderen van de 
lees- en/of spellingsproblemen. Deze zorg wordt allereerst geboden op 
ondersteuningsniveau 1 en 2 (binnen de groep) en vervolgens op ondersteuningsniveau 3 
(buiten de groep). Binnen ondersteuningsniveau 3 wordt door een professional extra zorg 
geboden door middel van een effectief bevonden methode. De begeleiding op zorgniveau 3 
mag gegeven worden door een: 

● Leesspecialist: bevoegd leerkracht met aanvullende opleiding: o.a. master (S)EN, 
basiscursus leesspecialist, leergang leescoach en leesspecialist CPS. 

● Remedial Teacher 
● Intern begeleider 
● Leerkracht/onderwijsassistent, onder leiding van één van bovengenoemde 

specialisten of orthopedagoog of psycholoog met specialisatie leerproblemen. De 
specialist, orthopedagoog of psycholoog dient dan ten minste betrokken te zijn bij het 
opstellen van het behandelplan en de evaluatie. Tussentijds kan er mail- of 
telefonisch contact plaatsvinden. 

 
Om de hardnekkigheid en didactische resistentie van de aanwezige lees- en/of 
spellingproblemen aan te tonen, dient er goed gerapporteerd en geëvalueerd te worden. Bij 
de screening wordt gekeken of er in het groepsplan/ handelingsplan de volgende aspecten 
zijn genoteerd: 

- het aantal momenten per week (verlengde) instructie (>3x) 
- de extra tijd per week (>60 minuten) 
- ingezette remediërende programma’s (evidence based) 
- wie de begeleiding verzorgt (professional) 
- de individuele afstemming (ook als het in het groepsplan/ handelingsplan vermeld 

staat) 
- de effecten van de geboden begeleiding (evaluatie en bijstelling) 

 
Om te spreken van hardnekkigheid en didactische resistentie dient de achterstand minimaal 
1,5 jaar aanwezig te zijn. Er moet sprake zijn van minimaal twee periodes van 10 à 12 
weken waarin extra instructie is gegeven en (bij voorkeur evidence based) interventies zijn 
uitgevoerd op zorgniveau 3, in ieder geval op het vakgebied waar de achterstand 
geconstateerd is. 
 
In het geval van hoogbegaafdheid geldt dat doorverwijzing voor dyslexieonderzoek alleen 
terecht is wanneer de lees- en/of spellingscores eveneens tot de zwakste 10% behoren. De 
hoogbegaafdheid op zich geldt niet als een voldoende reden om daartoe over te gaan en 
‘compensatie’ door de leerling is niet mogelijk.  
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Bijlage 1. Afspraken met betrekking tot het begeleiden van leerlingen met 
ernstige lees- en/of spellingproblematiek in de klas 

 
a. Algemeen 

Algemene aanpassingen in de klas 

● De leerling mag moeilijke woorden vragen aan een lees- of schoudermaatje. 
● De leerling krijgt geen onvoorbereide leesbeurten in de groep. 
● De leerling mag hulpmiddelen gebruiken: stappenplan, tafelkaart, spiekkaart vanuit de 

dyslexiebehandeling, etc. 
● De leerling krijgt extra tijd voor schrijftaken. Mag de taak typen op een chromebook en 

mag hierbij de spellingcontrole gebruiken. 
● Indien de leerling dyslexiebehandeling volgt, wordt er tijd vrij geroosterd om deze 

dyslexiebehandeling tijdens schooltijd te volgen. 
● Voer met regelmaat een kindgesprek met de leerling wat betreft de zorg rondom dyslexie. 

Vraag hier goed de onderwijsbehoeften van de leerling uit.  
● In bijzondere gevallen wordt de leessoftware Read & Write ingezet. Dit gebeurt in overleg 

met de intern begeleider. 

 
b. Vakken 

Spelling 

● De leerling volgt de reguliere spellinginstructie (Taal Actief), waarna verlengde instructie 
wordt geboden. Ook tijdens de lessen waarin zelfstandig wordt gewerkt, volgt de leerling 
verlengde instructie. Dit kan middels de werkbladen van Taal Actief of een andere 
effectieve methode. 

● Tijdens de lessen wordt gewerkt met de ‘spiekkaart spelling’, naar voorbeeld van de 
dyslexiebegeleiding. (wijs de leerling er regelmatig op). Woorden in een dictee en bij de 
oefeningen worden in klankgroepen gehakt. 

● De leerling mag hulpmiddelen als een spiekkaart, vanuit de dyslexiebehandeling, 
gebruiken (wijs de leerling daar ook regelmatig op). 

● De leerling oefent eenmaal per week op het chromebook extra met spelling, middels het 
Softwareprogramma van Taal Actief. 

● Indien de spellingachterstand te groot is, kan in overleg met ouders, leerkracht en IB 
worden overgegaan naar een eigen leerlijn, waarbij de leerling instructie krijgt en 
opdrachten maakt, passend bij zijn niveau. Er wordt dan een Ontwikkelingsperspectief 
(OPP) opgesteld. 
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c. Toetsen 

Methodegebonden toetsen 

Dictees (spelling) 

● Bij een woorddictee typt de leerling de woorden op een chromebook i.p.v. schrijven in een 
schrift.  

● Het zinnendictee maakt de leerling op een aangepast blad. Er worden enkel woorden 
getoetst van spellingcategorieën die leerling dat blok aangeleerd heeft gekregen.  

In Parnassys noteren dat er is nagekeken middels de dyslexie-aanpak. 

  

Overige methodetoetsen 

● Toetsen en ander leesmateriaal mogen op A3 formaat worden aangeboden, dit in overleg 
met de leerling. 

● Toetsen mogen worden voorgelezen door de leerkracht of indien mogelijk kan er gebruik 
gemaakt worden van de leessoftware ‘Read & Write’. 

In Parnassys notitie toevoegen bij de toets welke aanpassingen zijn gedaan. 

  
CITO-toetsen 

CITO Spelling 3.0 

● De leerling mag hulpmiddelen gebruiken die hij normaal gesproken ook tijdens de 
reguliere lessen inzet (spiekkaart vanuit de dyslexiebegeleiding). 

● De leerling maakt de toets klassikaal mee (dictee). 
● Wanneer een leerling herhaaldelijk de toetsen onvoldoende maakt, toetsen we terug naar 

het functioneringsniveau van de leerling.  

In Parnassys notitie toevoegen bij de toets welke aanpassingen zijn gedaan. 
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CITO Rekenen/Wiskunde 3.0 

● De leerling mag de CITO Rekenen/Wiskunde digitaal maken. Hierbij worden de opgaven 
voorgelezen. 

In Parnassys notitie toevoegen bij de toets welke aanpassingen zijn gedaan. 

 

CITO Begrijpend Lezen 

● De CITO Begrijpend Lezen mag niet worden voorgelezen. 
● Als de leesachterstand groter is dan één jaar, maakt de leerling de CITO Begrijpend 

Lezen op hetzelfde niveau als zijn AVI-beheersing. Hierbij wordt uitgegaan van het 
AVI-niveau tijdens het toetsmoment van de M-toets of de E-toets.. 

● Leerlingen met dyslexie krijgen voldoende tijd om de toets te maken. De toets kan evt. 
worden opgedeeld in 4 i.p.v. 3 delen. 

● De toets begrijpend lezen wordt vergroot naar A3-formaat mits leerlingen dit fijn vinden. 
● De toets begrijpend lezen mag in het boekje worden gemaakt. De leerling noteert de 

antwoorden direct in het boekje en niet op een apart antwoordvel.  

In Parnassys notitie toevoegen bij de toets welke aanpassingen zijn gedaan. 

  

CITO AVI/DMT 

● Geen aanpassingen. 
● De leesontwikkeling van leerlingen met dyslexie worden nauwkeurig gevolgd. Dit wordt 

gedaan door naast de officiële toetsmomenten in januari en juni op twee extra 
signaleringsmomenten te toetsen, namelijk in oktober/november (herfstsignalering) en in 
april (lentesignalering). 
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Bijlage 3; het dyslexiepaspoort 
Bijlage 3; het dyslexiepaspoo 
Bijlage 2. Verschillende ondersteuningsniveaus 

a. Extra ondersteuning 

 
In de onderstaande kopjes wordt geschreven wat wij bij de verschillende 
ondersteuningsniveaus kunnen bieden aan de leerlingen van de Comeniusschool.  
 

Ondersteuning op zorgniveau 1: goed lees- en spellingonderwijs. 

Het gaat hier om adequaat ingericht effectief leesonderwijs op groepsniveau zoals staat 
omschreven in de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het basisonderwijs van het 
Expertisecentrum Nederlands. Het gaat hierbij om het effectief gebruik van de methode, 
het bieden van voldoende tijd voor leesonderwijs, het herhalen van de klassikale instructie 
(verlengde instructie) aan de instructietafel, het hanteren van een leerlingvolgsysteem en de 
kwaliteit van de instructie en het klassenmanagement. Het werken met drie instructieniveaus 
binnen het methodische aanbod valt onder ondersteuningsniveau 1. Met andere woorden: 
het bieden van verlengde instructie aan instructieafhankelijke leerlingen valt onder 
ondersteuningsniveau 1. 
 
Wanneer uit een hoofdmeetmoment blijkt dat het op ondersteuningsniveau 1 geboden 
onderwijsaanbod onvoldoende aansluit bij de onderwijsbehoeften van een leerling, wordt 
ondersteuning op niveau 2 aangeboden. Deze kenmerkt zich door meer instructie (in 
kleinere stappen, meer gerichte feedback en gelegenheid tot extra verwerking), meer leertijd 
en meer oefentijd. Het is onder andere de respons op deze hulp die de hardnekkigheid 
van het lees-/spellingprobleem aantoont. Direct na het eerste hoofdmeetmoment waarop de 
leerling een D- of E score of een V-score voor lezen en/of spelling haalt, dient ondersteuning 
op ondersteuningsniveau 2 aangeboden te worden. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften 
van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden op school verdient het aanbeveling 
direct ook al extra begeleiding op ondersteuningsniveau 3 aan te bieden. Na 
hoofdmeetmoment 2 moet, als blijkt dat de ondersteuning op niveau 2 onvoldoende 
vooruitgang heeft opgeleverd, in ieder geval naast ondersteuning op niveau 2 ook 
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ondersteuning op niveau 3 aangeboden worden. Het is van belang dat de leerkracht zich 
realiseert dat de meeste winst van ondersteuning en interventies te behalen is in 
groep 3. Dit pleit ervoor om, indien nodig, direct na de herfstsignalering of het 
hoofdmeetmoment M3 te starten met het bieden van ondersteuning op 
ondersteuningsniveau 2 en 3.  
 

Ondersteuning op zorgniveau 2: Extra begeleiding in de klas  

Intensivering van het onderwijsaanbod. Extra ondersteuning binnen de groep onder 
verantwoordelijkheid van de leerkracht voor de zwakste 25% van de leerlingen na 
hoofdmeetmoment 1. Het gaat hier om een vorm van begeleiding waarbij extra, aangepaste 
instructie en begeleide inoefening centraal staan. 
 
Dit betekent: 

- Meer instructie, meer leertijd en meer oefentijd. 
- Aangepaste instructie in kleinere stappen, extra feedback en gelegenheid tot extra 

verwerking. 
- Gebruik maken van aanvullende materialen uit de lees- en spellingmethode, 

eventueel materiaal uit andere methodes. 
- Evaluatie na 10 tot 12 weken. 
- Herhaling van de instructie aan de instructietafel is niet voldoende voor zorgniveau 2. 

 

Ondersteuning op zorgniveau 3: De gestructureerde interventie 

Extra intensieve en systematische aanpak door het inzetten van een specifieke interventie. 
Leerkracht en leesspecialist stemmen inhoud en aanpak af. Leerlingen die tot de zwakste 
10% behoren, krijgen begeleiding op ondersteuningsniveau 3. 
 
Dit betekent: 

- Zeer intensieve begeleiding met een aanvullend leesprogramma of verdere 
intensivering vanuit de leesmethode. 

- Intensieve en systematische aanpak door het inzetten van een specifieke interventie. 
- 3 x 20 minuten (of in ieder geval in totaal 60 minuten) per week begeleiding door een 

leesspecialist, remedial teacher, intern begeleider, leerkracht of onderwijsassistent 
die begeleid wordt.  

- Bij bovenstaande is een uitzondering het leesinterventieprogramma Bouw! Bij dit 
computerprogramma mogen ouders en oudere leerlingen (tutoren) het programma 
Bouw! begeleiden. De effectiviteit van dit programma is aangetoond (Regtvoort, 
2014; Zijlstra, 2015; van der Leij, 2016). Wel dient de leesspecialist of intern 
begeleider samen met de leerkracht de ontwikkeling van de leerlingen goed te 
volgen. De leesspecialist of leerkracht neemt tussentijds toetsen af en blijft 
verantwoordelijk voor de beginnende leesontwikkeling. 

- De begeleiding wordt het liefst individueel en anders in een groepje van maximaal 
vier leerlingen gegeven. 
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- In geval van begeleiding in groepjes: de meerwaarde van de groepsvorming dient 
helder te zijn. Hoe wordt de groep ingezet en welke processen worden daarmee 
gestimuleerd? Dit komt in het handelingsplan tot uitdrukking. 

- Hulp gericht op de hiaten in de ontwikkeling van vaardigheden van de individuele 
leerling. Een nulmeting kan bestaan uit een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van 
het leesgedrag met niveautoetsen als AVI, DMT en toetsen voor deelvaardigheden. 

- Een handelingsplan dat voldoet met een duidelijk aangegeven beginsituatie, 
SMART-doelen, er is beschreven hoe er aan de doelen gewerkt wordt en hoe de 
doelen geëvalueerd worden. Als laatste heeft het handelingsplan een evaluatie 
waarin omschreven is welke toets is afgenomen, wat het resultaat is en of de doelen 
zijn bereikt.  
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Bijlage 3: het dyslexiepaspoort 
 
Dit is het dyslexiepaspoort van:  
 
Lezen: 
❏ Ik hoef niet onvoorbereid hardop te lezen. 
❏ Ik heb een leesmaatje met wie ik samen lees of moeilijke woorden mag vragen.  
❏ Ik krijg auditieve ondersteuning (computerprogramma Read & Write) bij de 

zaakvakken, studievaardigheden en taal. 
 
Rekenen: 
❏ Ik mag een tafelkaart gebruiken bij de rekenlessen of rekentoets.  
❏ Ik maak Cito rekenen/wiskunde digitaal (op het chromebook). 

 
Spelling: 
❏ Ik heb een spiekkaart of opzoekboekje voor de verschillende spellingcategorieën.  
❏ Ik maak mijn woorddictee op het chromebook en deel het met de leerkracht. 
❏ Ik maak het zinnendictee op een aangepast blad en schrijf alleen de woorden van de 

spellingafspraken van het thema waar we een dictee over hebben. 
❏ Ik mag bij Cito spelling de woorden typen op een chromebook in plaats van schrijven 

op een blad. 
 
Toetsen algemeen: 
❏ Bij toetsen waar het niet gaat om spelling (topografie, Engels) wordt de spelling van 

woorden niet als fout gerekend.  
❏ Ik krijg de tijd die ik nodig heb voor de toetsen. 
❏ De toetsen van de zaakvakken, studievaardigheden en taal worden aan mij 

voorgelezen. 
❏ Ik krijg bij Cito begrijpend lezen een vergrote versie. Ik mag de teksten vooraf al een 

keer lezen en krijg de tijd die ik nodig heb.  
 
Thuis: 
❏ Thuis lees je minimaal vier keer per week hardop voor aan je ouders. Wanneer je het 

moeilijk vindt om leuke boeken te vinden, kun je hiervoor de leestekst van 
Nieuwsbegrip gebruiken.  

 
 
 
 
 
Handtekening leerling: Handtekening leerkracht: 
 
…………………………. ……………………………... 
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Bijlage 4: Protocollen verschillende groepen 

 

Protocol groep 1-2 

Kleuters leren vooral door spelen, ervaren en ontdekken. Op de Comeniusschool worden de 
kleuters gestimuleerd om de wereld te ontdekken vanuit hun persoonlijke beleving en 
ontwikkeling. Er zijn volop mogelijkheden voor differentiatie. Op de Comeniusschool worden 
de leerlingen vanuit leerlijnen in ons leerlingvolgsysteem Parnassys geobserveerd en 
worden de resultaten daarvan geregistreerd.  
 
Leesproblemen in groep 1-2 
In de kleutergroepen kan nog niet gesproken worden over dyslexie omdat de leerlingen nog 
geen leesonderwijs ontvangen hebben. Toch kan in de kleuterperiode vastgesteld worden bij 
welke kinderen de ontwikkeling in geletterdheid dreigt te stagneren. Zo kunnen er leerlingen 
zijn die moeite hebben met het onthouden van de namen van hun klasgenootjes of het 
benoemen van de kleuren. Ook het moeilijk vinden om te rijmen of versjes niet goed kunnen 
onthouden, kunnen signalen zijn die goed opgepikt moeten worden. Voor deze kinderen 
komt het erop aan dat er tijdig stappen worden ondernomen om latere lees-en 
spellingproblemen tegen te gaan. Door tijdige signalering en interventie in de kleuterperiode 
kunnen bij veel leerlingen leesproblemen op latere leeftijd worden voorkomen, dan wel op 
tijd onderkend. Het is daarom belangrijk om in de kleutergroepen de ontwikkeling van 
geletterdheid goed in kaart te brengen en bij stagnatie extra begeleiding te bieden. 
 
Signalen van een niet goed lopende taalontwikkeling zijn: 

- De leerling heeft moeite met taal en taaluitingen. 
- De leerling kan versjes, rijmpjes en liedjes moeilijk onthouden. 
- De leerling schrijft in spiegelschrift of van voor naar achteren. 
- De leerling heeft moeite met letterspelletjes. 
- De leerling heeft moeite met taalbegrippen als: eerste, laatste, middelste. 
- De leerling heeft moeite met het onthouden van de dagen van de week. 
- De leerling heeft moeite met het aanleren van getallen/letters/kleuren en de namen 

van andere leerlingen. 
- De leerling heeft weinig interesse in geschreven taal/boeken.  

 
Hoe wordt er op de Comeniusschool in groep 1-2 gesignaleerd? 
In november worden alle leerlingen van groep 2, waarvan de ouders toestemming geven, 
gescreend door de logopedist. Het doel van deze screening is het vroegtijdig opsporen van 
leerlingen met een vertraagde en/of afwijkende spraak- en taalontwikkeling. Tijdens deze 
screening wordt gekeken naar de volgende punten:  

- spraak- en taalontwikkeling, 
- luistergerichtheid,  
- adem- en stemgebruik,  
- vloeiendheid,  
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- mondgedrag (duimen, slikken enz.), 
- auditieve verwerking,  
- auditieve leesvoorwaarden 

 
Daarnaast nemen de leerkrachten twee keer per jaar de lettertoets af bij de leerlingen.  
 
Wat doen de leerkrachten van groep 1-2 als een mogelijke achterstand in 
taalontwikkeling wordt gesignaleerd?  
Als er een duidelijke achterstand is (uitval op resultaten vanuit Leerlijnen) wordt er extra 
begeleiding ingezet. Dit wordt vastgelegd in een handelingsplan. Het handelingsplan wordt 
besproken met de ouders en na een bepaalde periode geëvalueerd. Vanaf halverwege 
groep 2 wordt voor enkele leerlingen van groep 2 het leesinterventieprogramma Bouw! 
ingezet.  
 

Protocol groep 3 

In groep 3 wordt bij de meeste kinderen het fundament voor een goede leesvaardigheid 
gelegd. Om nauwkeurig en vlot te leren lezen, is het absoluut noodzakelijk dat kinderen het 
alfabetisch principe begrijpen, namelijk dat gesproken taal uit klanken bestaat en dat letters 
naar klanken verwijzen. Begrijpt het kind dit niet, dan heeft dit meestal ernstige gevolgen 
voor het leren lezen. 
 
Hoe wordt er op de Comeniusschool in groep 3 gesignaleerd? 
Op de Comeniusschool gebruiken wij de technisch leesmethode Veilig leren lezen, de 
KIM-versie. Er wordt in een doorgaande lijn getoetst. Om deze ontwikkeling goed in de 
gaten te houden worden de kinderen in groep 3 na iedere kern van de methode getoetst, dit 
is om de drie weken. Daarnaast zijn er vier belangrijke toetsmomenten die ieder specifieke 
informatie over de leesontwikkeling van de kinderen geven;: de herfstsignalering (oktober), 
de wintersignalering (januari), de lentesignalering (maart/april) en de eindsignalering (juni). 
 
Daarnaast worden de volgende toetsen afgenomen:  

- AVI (Analyse van Individualiseringsvormen); met behulp van de speciaal hiervoor 
ontwikkelde en gestandaardiseerde AVI-toets kan het leesniveau worden 
vastgesteld. Het gaat hier enkel over de technische leesvaardigheid en geeft dus 
geen indicatie over de mate waarin de lezer ook begrijpt wat hij leest.  

- DMT (Drie-minuten-toets); hierbij ligt de nadruk op de snelheid waarmee leerlingen 
afzonderlijke klanken kunnen verwoorden. 

- Cito spelling; de juiste schrijfwijze van woorden wordt getoetst. 
 
Na elk meetmoment worden de toetsen geanalyseerd en wordt er bekeken welk kind extra 
begeleiding nodig heeft. We gebruiken hiervoor het softwareprogramma van Veilig leren 
lezen. Hierin wordt ook de extra hulp vastgelegd, daarnaast worden ouders betrokken bij het 
extra oefenen. Na ieder volgend meetmoment wordt gekeken of de begeleiding effect heeft 
gehad en of de hulp voortgezet moet worden. De hulp worden daarna eventueel bijgesteld. 
We streven ernaar dat alle kinderen aan het eind van groep drie teksten zelfstandig kunnen 
lezen op E3-niveau of hoger.  

17 



 
Wat doen de leerkrachten van groep 3 als een mogelijke achterstand in 
taalontwikkeling wordt gesignaleerd?  
Voor de kinderen die moeite hebben met de leerstof, is een systematische en duidelijke 
instructie (uitleggen, voordoen en begeleiding bij het toepassen) erg belangrijk. Het geven 
van verlengde instructie is belangrijk: Het is duidelijk dat risicolezers en zwakke lezers 
sneller leren bij meer intensieve instructie in een klein groepje met meer interactie dan alleen 
bij doorsnee groepsinstructie. Herhaling van de instructie en extra oefenen moeten tot 
gevolg hebben dat het kind weer volledig van het groepsniveau kan profiteren. Daarnaast 
wordt er voor de leerlingen uit groep 3 waarbij de leesontwikkeling minder snel op gang komt 
gekozen voor het inzetten van het leesinterventieprogramma Bouw!. 
 

Protocol groep 4 

Vanaf groep 4 neemt de complexiteit van het lees-en spellingproces toe. De aandacht 
verplaatst zich naar het lezen met begrip van verschillende tekstsoorten. Er wordt ook gelet 
op de leesmotivatie. Leerlingen zien het belang van lezen en schrijven in. Het uiteindelijke 
doel is dat alle leerlingen aan het eind van de basisschool geschreven taal kunnen en willen 
gebruiken om informatie te verwerken en kennis te verwerven om zo hun intellectuele 
mogelijkheden verder uit te breiden.  
Op de Comeniusschool wordt in groep 4 voor de leesontwikkeling gebruik gemaakt van de 
technisch leesmethode 'Timboektoe'. Voor het vak begrijpend lezen wordt de methode ‘Grip’ 
gevolgd. Voor de vakken taal en spelling wordt de methode ‘Taal Actief’ gebruikt. Verder 
beschikken we als school over een prachtige schoolbibliotheek met voldoende, eigentijdse 
boeken voor iedere leerling. Ook kunnen leerlingen kiezen uit verschillende soorten boeken. 
We streven ernaar dat alle kinderen aan het eind van groep vier teksten zelfstandig kunnen 
lezen op E4-niveau of hoger.  
 
Hoe wordt er op de Comeniusschool in groep 4 gesignaleerd? 
Bij de taal- en spellingmethode die wij op school gebruiken maken de leerlingen om de vier 
weken een toets voor spelling en een toets voor taal. Deze uitslagen worden zorgvuldig 
bekeken en geanalyseerd.  
Naast deze methodegebonden toetsen worden in januari en juni ook Cito-toetsen 
afgenomen: 

- AVI (Analyse van Individualiseringsvormen); met behulp van de speciaal hiervoor 
ontwikkelde en gestandaardiseerde AVI-toets kan het leesniveau worden 
vastgesteld. Het gaat hier enkel over de technische leesvaardigheid en geeft dus 
geen indicatie over de mate waarin de lezer ook begrijpt wat hij leest.  

- DMT (Drie-minuten-toets); hierbij ligt de nadruk op de snelheid waarmee leerlingen 
afzonderlijke klanken kunnen verwoorden. 

- Cito spelling; de juiste schrijfwijze van woorden wordt getoetst. 
- Cito begrijpend lezen; de leerlingen maken gesloten vragen n.a.v. een gelezen tekst. 

 
Na elk meetmoment worden de toetsen geanalyseerd en wordt er bekeken welke leerling 
extra begeleiding nodig heeft. Deze hulp wordt vastgelegd in een individueel handelingsplan 
of groepsplan en besproken met ouders. Na ieder volgend meetmoment wordt gekeken of 
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de begeleiding effect heeft gehad en of de hulp voortgezet moet worden. De 
handelingsplannen worden daarna eventueel bijgesteld.  
 
Als aanvullende informatie kan er ook gekozen worden om bij een leerling of groepje 
leerlingen het PI-dictee af te nemen. Het PI-dictee wordt afgenomen door de intern 
begeleider. Met het PI-dictee wordt bekeken welke spellingafspraken de leerling(en) nog 
lastig vinden. Hier kan in de klas mee geoefend worden.  
 
Wat doen de leerkrachten van groep 4 als een mogelijke achterstand in 
taalontwikkeling wordt gesignaleerd?  
Bij leerlingen met onvoldoende lees- en/of spellingprestaties moet het onderwijsaanbod 
worden geïntensiveerd. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra herhaling van de 
leerstof en soms is het nodig de leerstof in kleine stapjes aan te bieden. Dit betekent meer 
instructie, in de vorm van verlengde instructie, meer leer- en oefentijd, zodat de leerling 
meer gelegenheid krijgt zich de stof eigen te maken en deze te automatiseren. Voorkomen 
moet worden dat het verschil tussen de zwakke lezers/ spellers en de rest van de groep 
groter wordt. Om leerlingen gelegenheid te geven extra te oefenen gebruiken de 
leerkrachten aanvullende materialen vanuit de methode. Deze materialen sluiten direct aan 
bij de lesstof uit de reguliere les. Bij leerlingen waar dyslexie wordt vermoed wordt het 
herhaald lezen ingezet. Ouders lezen thuis samen met hun kind hardop een leestekst door 
middel van voor-koor-door. Deze leesteksten kunnen worden aangeleverd door de intern 
begeleider. Tot eind groep 4 kan ook het leesinterventieprogramma Bouw! ingezet worden.  

 

Protocol groep 5-8 

Het leesbegrip wordt in groep 5-8 steeds belangrijker en is heel afhankelijk van de 
leesvaardigheid. Door het lezen van meer, langere en complexere teksten wordt het lezen in 
deze groepen geautomatiseerd. Door goed observeren en registreren kun je erachter komen 
of de stof voldoende wordt beheerst.  
 
Hoe wordt er in de groep 5-8 op de Comeniusschool gesignaleerd? 
Bij de taal- en spellingmethode die wij op school gebruiken maken de leerlingen om de vier 
weken een toets voor spelling en een toets voor taal. Deze uitslagen worden zorgvuldig 
bekeken en geanalyseerd. Naast deze methodegebonden toetsen worden in januari en juni 
ook Cito-toetsen afgenomen: 

- AVI (Analyse van Individualiseringsvormen); met behulp van de speciaal hiervoor 
ontwikkelde en gestandaardiseerde AVI-toets kan het leesniveau worden 
vastgesteld. Het gaat hier enkel over de technische leesvaardigheid en geeft dus 
geen indicatie over de mate waarin de lezer ook begrijpt wat hij leest.  

- DMT (Drie-minuten-toets); hierbij ligt de nadruk op de snelheid waarmee leerlingen 
afzonderlijke klanken kunnen verwoorden. 

- Cito spelling; de juiste schrijfwijze van woorden wordt getoetst. 
- Cito begrijpend lezen; de leerlingen maken gesloten vragen n.a.v. een gelezen tekst. 

 
Na elk meetmoment worden de toetsen geanalyseerd en wordt er bekeken welke leerling 
extra begeleiding nodig heeft. Deze hulp wordt vastgelegd in een individueel handelingsplan 
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of groepsplan en besproken met ouders. Na ieder volgend meetmoment wordt gekeken of 
de begeleiding effect heeft gehad en of de hulp voortgezet moet worden. De 
handelingsplannen worden daarna eventueel bijgesteld.  
 
Als aanvullende informatie kan er ook gekozen worden om bij een leerling of groepje 
leerlingen het PI-dictee af te nemen. Het PI-dictee wordt afgenomen door de intern 
begeleider. Met het PI-dictee wordt bekeken welke spellingafspraken de leerling(en) nog 
lastig vinden. Hier kan in de klas mee geoefend worden.  
 
Naast methode- en niet methodegebonden toetsen is het belangrijk om de leerlingen te 
observeren op onderstaande punten: 

- welke leesstrategie hanteert de leerling? 
- hoe is de uitspraak bij het hardop lezen? 
- hoe is de leeswoordenschat vergeleken met zijn groepsgenoten? 
- hoe zijn het leesbegrip en de interpunctie van de leerling? 
- hoe is de spellingvaardigheid van de leerling? 
- corrigeert de leerling zijn fouten bij het hardop lezen? 
- hoe is de leesmotivatie van de leerling? 

 
Wat doen de leerkrachten van groep 5-8 als een mogelijke achterstand in 
taalontwikkeling wordt gesignaleerd? 
Leerlingen met lees-en/of spellingproblemen in de bovenbouw hebben behoefte aan extra 
herhaling van de leerstof om nieuwe lees- en spellingmoeilijkheden aan te leren of om 
eerder verworven kennis te onderhouden. Dit betekent meer instructie, meer leertijd en meer 
oefentijd, zodat de leerling meer gelegenheid krijgt zich de stof eigen te maken en deze te 
automatiseren. Daarbij wordt het herhaald lezen ingezet. Leerlingen met dyslexieverklaring 
(ernstige, enkelvoudige dyslexie) worden begeleid in overleg met de behandelaar van het 
kind. Het gaat in deze gegeven om ernstige, enkelvoudige dyslexie en een vergoed traject. 
Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Ouders worden bij de behandelingen van de 
behandelaar betrokken. In de meeste gevallen zullen zij oefenpartner zijn van het kind. 
Scholen worden door de behandelaar geïnformeerd. Bij voorkeur wordt er samengewerkt in 
de driehoek school-ouder-specialist, met het kind centraal. Indien een kind in aanmerking 
komt voor extra hulpmiddelen, compenserende maatregelen (dit zijn maatregelen die de 
nadelige gevolgen van de lees- en/of spellingproblemen kunnen beperken of zelfs 
wegnemen). Deze maatregelen worden vastgelegd in een dyslexiepaspoort en ondertekend 
door leerkracht en leerling. Het dyslexiepaspoort gaat met de leerling mee naar de volgende 
groep. Aan het begin van ieder schooljaar wordt opnieuw bekeken of de afspraken nog van 
toepassing zijn. Deze hulpmiddelen en maatregelen moeten ervoor zorgen dat de leerlingen 
bij de overige vakken zo min mogelijk hinder ondervinden van hun lees-/spellingproblemen. 
Als het uitbreiden van instructie- en oefentijd niet voldoende is om de leesvaardigheid te 
verbeteren, is, indien dit mogelijk is, verdere intensivering van het onderwijs noodzakelijk. 
Leerkracht en intern begeleider stemmen met elkaar af wat de inhoud van de extra 
begeleiding is en hoe deze hulp systematisch wordt opgebouwd. De interventie is geen 
vervanging van de gewone lees- of spellingles, maar is daarop een aanvulling. Het streven 
is om 3 keer per week 20 minuten extra instructie- en oefentijd in te plannen, zie 
ondersteuningsniveau 3. 
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