
Begeleidingsplan spelling + technisch lezen 

Naam:  

Groep:  

 

Informatie over de leerling: belemmerende en bevorderende factoren denk hierbij aan: 

werkhouding, concentratie, motivatie, zelfvertrouwen, zelfstandigheid en sociale contacten.  

 

Wat valt op bij het lezen en spellen: 

Heeft moeite met auditieve synthese en andere fonologische taken, omdraaiingen b/d, dyslexie in de 

familie, radende/spellende lezer, moeite met de tweetekenklanken, Laag leestempo, Vaak struikelen 

bij het lezen, draait woorden om eef/fee, vergeet kleine woorden te lezen, woorden overslaan, delen 

van woorden weglaten, woorden die hetzelfde klingen door elkaar halen, kent de spellingregels maar 

kan ze niet toepassen, niet meer gemotiveerd en dit wordt op andere onderdelen wel gezien, Een 

hekel aan hardop lezen, woorden die hetzelfde klingen door elkaar halen, maakt fouten in de 

structuur van het woord (laat letters weg, voegt letters toe), maakt fouten in de klank-

tekenkoppeling schrijft fonetisch, heeft moeite met het onthouden van spellingregels heeft veel tijd 

nodig etc.  

 

Periode 1: Begeleiding op ondersteuningsniveau 1 + …… (eventuele aanvullingen, het kan zijn dat er 

in periode 1 bijvoorbeeld al begeleiding is gegeven op ondersteuningsniveau 2 of 3…) 

Doelen lezen en spelling:  

Evaluatie: 

 

Periode 2: Begeleiding op ondersteuningsniveau 2 + …. 

Doelen lezen en spelling: 

Evaluatie: 

 

Periode 3: Begeleiding op ondersteuningsniveau 3  

Doelen lezen en spelling: 

Evaluatie: 

 



 
 
Ondersteuningsniveau 1: 

o Methode Staal (methode voor taal en spelling) 
o Staal spelling op de computer, Basispoort (methode) 
o Stappenplan spelling structureel inzetten (Staal) 
o Nieuwsbegrip (woordenschat + begrijpend lezen) + op de computer.  
o Vloeiend en Vlot  
o Methode Estafette  

Toetsen: 

o DMT vanaf groep 3 (2x in het jaar) 
o AVI 2x in het jaar  
o Methodetoetsen Staal spelling 
o Cito spelling 

 

Ondersteuningsniveau 2: 

o Zie ondersteuningsniveau 1 
o Estafette extra groep volgens de methode (groep 1) 
o Verlengde instructie t.a.v. spelling in een klein groepje (dagelijks) 
o Dagelijks woordrijen oefenen thuis en op school (Estafette woordrijen, Vloeiend en Vlot, 

schoolbordportaal Staal rijen) in tweetallen met een zandloper.  
o Bewegend leren t.a.v. taal/spelling  
o Hoeveelheid leerstof aanpassen 

 

Toetsen 

o Zie ondersteuningsniveau 1 
o AVI 5x per jaar (i.p.v. 2x) 
o Eventueel een taalonderzoek 

 



Ondersteuningsniveau 3: 

o Zie ondersteuningsniveau 1 + 2 
o 3x Ralfi met de leerkracht (20 min per keer) of 3x Bouw met een maatje (20 min per keer) 
o 2x Ralfi lezen/Bouw thuis onder begeleiding van de ouders 
o 3x in de week (20 min) extra spelling op de volgende categorieën: …………. 

 

Per leerling wisselend: 

o Toetsen en boeken/leesboeken vergroot (op A3 formaat) 
o Computergebruik voor het schrijven van teksten 
o Aanpassingen t.a.v. toetsen (voorlezen rekentoetsen, extra keer laten lezen, aanpassing t.a.v. 

de dictees van de methode etc.) 
o Spellingfouten in werk niet onderstrepen 
o Pre teaching lange teksten 
o Gebruik leeskaart/wijzer 
o Gebruik Maatje 
o Gebruik blokschrift 
o Gebruik tafelkaart 
o Aanmelden Dedicon/Jumbo letters/Passend lezen/lid bibliotheek/digitaal lezen 
o ------------------------------------------------------------ 

 

Toetsen 

o Zie ondersteuningsniveau 2 
o Extra tijd voor toetsen 

 

Aanpak thuis: 

o Bouw/ Ralfi lezen 
o Oefenen spellingcategorieën 
o Nieuwsbegrip tekst mee naar huis 
o Vloeiend en Vlot 

 

Groep 3 

Ondersteuningsniveau 1: 

 Lijn 3 (uitgevoerd volgens de methode) 

 Verlengde instructie  

 Maatjes lezen na voorjaarsvakantie.  

Toetsen: 

o DMT vanaf groep 3 (2x in het jaar) 
o AVI 2x in het jaar  
o Methodetoetsen Lijn 3 

 

Ondersteuningsniveau 2: 

 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 Lijn 3, eventueel materiaal uit andere 
methodes. 

 

Toetsen 

o Zie ondersteuningsniveau 1 



o AVI 5x per jaar (i.p.v. 2x) 
o Eventueel een taalonderzoek 

 

Ondersteuningsniveau 3: 

 Zeer intensieve begeleiding met een verdere intensivering vanuit de leesmethode. 

 Inzetten van specifieke interventie (Lijn 3) 

 3x 20 min (of 4x15 min, totaal 60 min) per week begeleiding individueel of in een groepje max 
4 leerlingen. Denk hierbij aan tutorlezen en Bouw. 

 

Per leerling wisselend: 

o Spellingfouten in werk niet onderstrepen 
o Pre teaching + herhaalde instructie 
o Gebruik leeskaart/wijzer 
o Gebruik Maatje 
o Gebruik 100vel 
o Gebruik letterkaart 
o Aanmelden bibliotheek 
o ------------------------------------------------------------ 

 

Toetsen 

o Zie ondersteuningsniveau 2 
o Extra tijd voor toetsen 

 

Aanpak thuis: 

o Bouw 
o Oefenen spellingcategorieën 
o Vloeiend en Vlot 

 
 
  



 


