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Woord vooraf 
 
De eerste versie van het protocol “Begeleiding (beginnende) geletterdheid” is ontstaan naar 
aanleiding van een discussie in de IB-groep van, toen nog genaamd, OPOA (november 2002): 
welke stappen ondernemen de scholen bij het onderkennen en het omgaan met leesproblemen 
en/of dyslexie en wanneer laat je een dyslexieonderzoek afnemen voor het afgeven van de 
dyslexieverklaring? Uit deze discussie bleek dat de scholen heel divers werkten. De IB-groep 
opperde het plan om een gezamenlijke lijn uit te zetten voor alle openbare scholen en er werd 
een afspraak gemaakt over een gezamenlijke scholing voor de IB-ers. In 2012 is dit document 
herzien. 
 
Nu, bijna tien jaar later, wordt een derde herziene versie van het protocol als handreiking 
school overstijgend aangeboden.  
In deze versie wordt de beleidslijn beschreven voor alle scholen ressorterend onder de Stich-
ting Ronduit als leidraad voor de signalering van eventuele lees- en spellingproblemen of dys-
lexie bij leerlingen.  
Het protocol voorziet in het vroegtijdig signaleren van stagnaties in de ontwikkeling van de 
beginnende geletterdheid en het effectief (preventief) plegen van interventies. Met de uitge-
werkte stappen en de infographic van dyslexie-centraal voor groep 1 tot en met groep 8, kan 
de leerkracht samen met de intern begeleider de risicoleerlingen op een systematische manier 
volgen en begeleiden.  
Iedere school is vrij dit document aan te passen op basis van de op de eigen school gehan-
teerde termen en werkwijzen. 
 
 
 
 
 
 
Judith Zeeman 
 
Adviseur onderwijs en kwaliteit 
Stichting Ronduit 
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Protocol lees-, spellingzwakke en/of dyslectische kinderen 
 

Inleiding 
Dit protocol heeft als doel te beschrijven wat de school doet om leesproblemen te voorkomen, 
welke stappen gezet worden bij een vermoeden van dyslexie en wat dyslectische leerlingen 
en hun ouders kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op school. Ook wordt er beschreven 
hoe de school handelt als er dyslexie vastgesteld wordt en wat er van ouders verwacht wordt. 
 

Laaggeletterdheid 
In Nederland heeft ongeveer tien procent van de leerlingen op de basisschool moeite met 
leren lezen en spellen. Ongeveer drie procent van deze leerlingen heeft problemen met lezen 
en spellen als gevolg van dyslexie. Goed kunnen lezen en spellen is belangrijk om te kunnen 
functioneren in onze geletterde maatschappij. Hierin mag geconstateerd worden dat voorko-
men beter is dan genezen: wanneer kinderen met preventieve maatregelen beter kunnen wor-
den voorbereid op datgene wat ze gaan leren, doen ze beter mee in de klas en vallen ze 
minder uit. Hierbij speelt het stimuleren van de taalontwikkeling een grote rol; het aanbieden 
van de juiste omgeving. 
De algemene doelstelling van de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen 
en dyslexie is het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van functionele geletterdheid. Of 
zoals professor Aryan van der Leij stelt: ”dyslexie is wat er overblijft, nadat laaggeletterdheid 
is bestreden.” 
 

Dyslexie, definiëring en uitingsvorm 
Dyslexie kenmerkt zich door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/ 
of vlot toepassen van het lezen en/ of spellen op woordniveau. 
Problemen spitsen zich toe op het vlot herkennen van de klankstructuur van woorden en het 
omzetten van schrift in een corresponderende klankcode. De uitingsvormen die we vervolgens 
zien is raden en spellen. 
Dyslexie is een hardnekkig probleem in de automatisering op woordniveau. Dit houdt concreet 
in dat de problemen blijven voorkomen ondanks planmatige, systematische en taakgerichte 
hulp door de leerkracht, intern begeleider, gespecialiseerde logopedist en/ of andere lees des-
kundigen op school. Dit wordt ‘didactische resistentie’ genoemd. 
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Problemen die kenmerkend zijn voor dyslexie staan in onderstaande tabel weergegeven. Dys-

lexie komt in verschillende onderdelen en een veelheid van gradaties voor. 

  

Probleem bij Komt tot uiting bij Consequentie 

Automatiseren Directe woordherkenning (tech-

nisch lezen) 

Slecht tekstbegrip doordat veel 

aandacht naar het lezen op woord-

niveau gaat, traag en hortend 

hardop lezen, moeite met onderti-

teling. meerkeuzevragen zijn lastig 

spelling Aanleren en nauwkeurig produce-

ren van de schrijfwijze van woor-

den. 

Onthouden van woordbeelden 

Veel spelfouten van verschillende 

aard: fonetische schrijfwijze, regel-

fouten, woordbeeldfouten (ij/ei, 

ou/au). Grote problemen bij het 

maken van dictees. 

 Onthouden van losse gegevens Jaartallen, topografie, formules, rij-

tjes, woordjes en begrippen beklij-

ven niet 

 Twee dingen tegelijk doen Schrijven en luisteren is moeilijk. 

Aantekeningen goed overnemen is 

lastig 

 Informatieverwerving Moeite met werkstuk maken/zelf-

standige opdracht 

Moderne vreemde talen Het horen van klankverschillen Foutieve spelling 

 Fonetische uitspraak (een woorden 

uitspreken zoals het klinkt 

Foutieve uitspraak of verhaspelen 

van woorden 

Verbale vaardigheden Het vinden van de juiste woorden Leerling maakt verbaal zwakke in-

druk 

 Het onder woorden brengen van 

een verhaal. Spreekt bij voorkeur in 

korte zinnen 

Idem  

Concentratie Het zich moeilijk kunnen afsluiten 

van onbelangrijke zaken of achter-

grondgeluiden 

Snel afgeleid zijn 

Sociaal-emotionele ontwikkeling Lage cijfers ondanks grote inspan-

ning 

Frustratie en demotivatie 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling bij leesproblemen 
Het achterblijven (in de leesontwikkeling) van de dyslectische leerling is geen onwil. Soms 
verliezen leerlingen daardoor hun zelfvertrouwen, worden gespannen en faalangstig of geven 
het op. Een tijdige onderkenning van dyslexie is daarom erg belangrijk. Het voorkomt langdurig 
falen bij het lezen en schrijven en daarmee gepaard gaande sociaal-emotionele problemen, 
verminderde lees- en/of schrijfmotivatie en een negatief zelfbeeld. Ook kan ‘aangeleerde hul-
peloosheid’ zich ontwikkelen; de leerling heeft het gevoel geen grip meer te hebben op het 
eigen leerproces en leunt op de steun van de volwassene. 
Het stellen van een diagnose draagt naast het voorkomen van de hiervoor genoemde situaties, 
bij tot een stuk acceptatie van wat de leerling moeite koste en de motivatie om door te zetten. 
 
 
 



Infographic: Ondersteuningsniveaus - Ernstige Enkelvoudige Dyslexie: van onderwijs naar zorg 

1 

                                                      
1 https://dyslexiecentraal.nl/doen/samenwerken-bij-ernstige-enkelvoudige-dyslexie 



Stappenplan signalering en begeleiding - groep 1 
 
Op de Jules Verne staan o.a. de volgende punten in het ‘Dit ben ik formulier’ dat tijdens het 
huisbezoek aan ouders wordt gegeven om in te vullen (zie bijlage 1): 
 Dyslexie of hardnekkige lees- spellingproblemen komen in de familie voor (broertjes/zusjes, 

directe familie) 
 Er is sprake van spraak-/taalontwikkelingsproblemen 
 Vroegsignalering: observatiesysteem gegevens peuters + Bosos lijsten worden ingevuld 

vanaf groep 1 
 Aanbod taalrijke omgeving, ondersteuning taalontwikkeling in kleine groep 
 

Stappenplan signalering en begeleiding - groep 2 
 
Werkwijze 
In groep 2 worden aan de hand van de Bosos signaleringslijsten en/of individueel onderzoek  

mogelijke risicoleerlingen (ontluikende geletterdheid en taal-, leesontwikkeling) gesignaleerd.  

 
Augustus – oktober 
Onderwijsbehoefte omschrijven en beginnende geletterdheid hierop aanpassen. 
 
Oktober – februari  
Risicoleerlingen signaleren en eruit filteren. 

 Gesprek met ouders (informeren over en vragen naar thuissituatie ten aanzien van 
geletterdheid; voorlezen, thuistaal en interesse voor woorden en letters, lidmaatschap 
bibliotheek)  

 Observeren en Bosos lijsten aanvullen. Eventueel invullen individuele leerlingenlijst 
groep 2 (zie bijlage 1) 

 Gegevens logopedie toevoegen indien aanwezig 
 Intensivering aanbod ondersteuningsniveau 2 

Actie: leerkracht verzamelt gegevens en formuleert plan (doelen) eventueel in overleg met IB. 
 
Februari – maart 

 Plan (doelen) aanpassen indien nodig op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3. 
 Niveau 3: voorschotbenadering 
 Eventueel februari screening (door IB) 

Actie: leerkracht, mogelijk overleg met logopediste. Leerkracht is verantwoordelijk voor het 
vastleggen  (plan doelen/individueel) en uitvoeren interventie. IB-er ondersteunt en begeleidt 
waar nodig. 
 
Maart – juni 

 Preventieve activiteiten uitvoeren (ouders inlichten) 
 Evaluaties bijhouden (welke interventies/activiteiten, vorderingen, hoe vaak) 
 Eventueel individueel onderzoek door IB  

Actie: leerkracht houdt preventieve activiteiten en de vorderingen van de risico leerling bij. 
 
Juni 

 Evaluatie groep 2 en overdracht groep 3 leerkrachten; aanpak, evaluatie en eventueel 
volgdocument overdragen 

 Plannen/doelen aanpassen 
Actie: leerkrachten groep 2/3 en de IB-er spreken de risicoleerlingen door en stellen het zorg-
niveau aan de start van groep 3 vast.  
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Stappenplan signalering en begeleiding - groep 3 
 
Werkwijze 
In groep 3 wordt indien nodig meteen begeleiding op ondersteuningsniveau 2 ingezet. Wan-
neer twijfel is over het op gang komen van de leesontwikkeling, is het belangrijk een aantal 
signalen/kenmerken van dyslexie in de gaten te houden; 

 Lang spellend lezen of vroeg radend lezen 
 Laag leestempo 
 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 met synthese en analyse 
 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 woord-

combinaties, uitdrukkingen en gezegdes 
 Voorkomen van dyslexie in de familie 

 
Augustus - september 

 Beginsituatie vastleggen (letterkennis controleren) 
 Plan/doelen bijstellen op zorgniveau 2 (eventueel zorgniveau 3, starten met Bouw) 
 Overleg met ouders na ongeveer 3 weken (Kennismakingsgesprek) 
 Interventies en vorderingen worden bijgehouden via Esis bij desbetreffende leerling + 

dagplanning met de doelen.  
Actie: Leerkracht draagt zorg voor de aangepaste didactiek en het bijhouden van de interven-
ties en vorderingen, in samenwerking met onderwijsassistent. IB-er ondersteunt en begeleidt 
 
Oktober/november 

 Herfstsignalering (letterkennis / gegevens verzamelen) 
 Eventueel onderzoek afnemen bij risicoleerlingen die alsnog uitvallen. 
 Inzet interventie op ondersteuningsniveau 3. Bouw! bij ‘nieuwe’ risicolezers’ 

 Voortgangsgesprek met ouders (aandachtspunt: sociaal emotioneel gebied en mate 
van talige thuisomgeving) 

Actie: Leerkracht draagt zorg voor de aangepaste didactiek en het bijhouden van de interven-
ties en vorderingen. IB-er ondersteunt en begeleidt. 
 
Februari 

 Onderzoek letterkennis en elementaire lees-/spellinghandeling. Dit moment vindt 
plaats nadat alle letters zijn aangeboden. 

 Lentesignalering: plannen/doelen bijstellen 
 AVI toetsen, DMT en Cito spelling afname 
 Bijstellen interventies (ondersteuningsniveau bepalen) 
 Ouders informeren over de vorderingen (10 min. Gesprek of gesprek samen met IB) 

Actie: IB-er of taalcoördinator neemt eventueel onderzoek af, mogelijk overleg met externen. 
Leerkracht draagt zorg voor het handelingsplan (groeps/individueel). IB-er ondersteunt en 
begeleidt. 
 
Februari - mei 

 Aangepaste didactiek aanvankelijk lezen en spellen (strategisch verrijken) 
 Afname AVI 
 Plannen/doelen bijstellen 
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Juni 
 Evaluatie groep 3 en overdracht groep 4 leerkrachten, overdragen zorgniveau + bege-

leiding.  
 Zomersignalering: plannen/doelen bijstellen 
 Afname AVI + DMT + Cito spelling 
 Ouders informeren over de vorderingen 

Actie: leerkrachten groep 3/4 en de IB-er spreken risicoleerlingen en/of mogelijk dyslectische 
leerlingen door. 
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Stappenplan signalering en begeleiding - groep 4 

 
Werkwijze 
In groep 4 wordt aanvankelijk/voortgezet lezen en spellen gegeven vanuit de vakinhoudelijke 

afspraken en een rijke taalomgeving. Wanneer twijfel is over de voortgang van het leren lezen 

is het belangrijk een aantal signalen/kenmerken van dyslexie in de gaten te houden; 

 Een hekel aan hardop lezen 

 Lang spellend lezen 

 Veel radend lezen 

 Laag leestempo 

 Vaak struikelen bij het lezen 

 Vaak een woord overslaan 

 Delen van woorden weglaten 

 Woorden die hetzelfde klinken door elkaar halen 

 Groeiend verschil tussen het leesvermogen en het vermogen een verhaal te begrijpen 

 Voorkomen van dyslexie in de familie 

 

Augustus - september 

 Beginsituatie vaststellen a.d.h.v. gegevens vorig schooljaar. Eventueel organisatie aan-

passen van de groepsplannen van juni  

 Afnemen AVI 

 Opstellen en uitvoeren aangepast programma op ondersteuningsniveau 3 (Bouw) voor 

lees-, spellingzwakke leerlingen (zie handelingsplan met aanbod in de groep) 

 Interventies worden beschreven in Esis bij desbetreffende leerling in Groepsplan Tech-

nisch lezen. 

Actie: Leerkracht draagt zorg voor de aangepaste didactiek en het bijhouden van de interven-

ties en vorderingen. IB-er ondersteunt en begeleidt. 

 

November 

 Afnemen AVI 

 Tussenevaluatie (groeps)plan technisch lezen en spelling 

 Interventies en vorderingen worden bijgehouden in Esis bij desbetreffende leerling in 

Groepsplan Technisch lezen 

Actie: Leerkracht draagt zorg voor de aangepaste didactiek en het bijhouden van de interven-

ties en vorderingen. IB-er ondersteunt en begeleidt. 

 

Februari 

 Interventies en vorderingen worden bijgehouden in Esis of systeem waarmee wordt 

gewerkt 

 Afname LVS toets. Denk aan spelling, DMT, AVI en begrijpend lezen 

 Groepsbespreking n.a.v. methode-onafhankelijke toetsen 

 Evalueren en mogelijk opnieuw opstellen en uitvoeren aangepast programma op on-

dersteuningsniveau 3 (Bouw) voor lees-, spellingzwakke leerlingen 

 Ouders informeren over de vorderingen (10 min gesprekken). 

Actie: Leerkracht draagt zorg voor de aangepaste didactiek en het bijhouden van de interven-

ties en vorderingen. IB-er ondersteunt en begeleidt. 
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Maart/april  

 Interventies en vorderingen worden beschreven in bij desbetreffende leerling in 

groeps- of individueel plan technisch lezen 

 Tussenevaluatie technisch lezen en spelling  d.m.v. ‘running record’ en aanvullen 

(groeps)plannen 

 

Mei/Juni 

 Evaluatie groep 4, overdracht groep 5 leerkrachten, met behulp van geëvalueerd 

groeps- individueel plan 

 LVS spelling, DMT, AVI en begrijpend lezen 

 Ouders informeren over de vorderingen (10 min gesprekken) 

Actie: Leerkracht draagt zorg voor de aangepaste didactiek en het bijhouden van de interven-

ties en vorderingen. IB-er ondersteunt en begeleidt. 

 

Leerkrachten groep 4/5 en de IB-er spreken risicoleerlingen en/of mogelijk dyslectische leer-

lingen door en stellen een aangepast programma op voor groep 5.  
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Stappenplan signalering en begeleiding - groep 5 t/m 8 

 

Augustus t/m oktober 

 Beginsituatie vaststellen a.d.h.v. gegevens vorig schooljaar. Eventueel organisatie aan-

passen van de groepsplannen van juni 

 Start begeleiding a.d.h.v. het groepsplan. Opstellen en uitvoeren aangepast pro-

gramma op ondersteuningsniveau 3 (Ralfilezen) voor lees-, spellingzwakke leerlingen 

(zie groepsplan) 

Actie: Leerkracht draagt zorg voor de aangepaste didactiek en het bijhouden van de interven-

ties en vorderingen. IB-er ondersteunt en begeleidt. 

 

November:  

 Tussentoetsen bij risicolezers, (AVI) mits er niet op functioneringsniveau huidige groep 

wordt gelezen. 

 Overleg met de ouders. 

 Tussenevaluatie en bijstellen groepsplannen 

 Interventies en vorderingen worden bijgehouden bij desbetreffende leerling in plan 

technisch lezen. 

Actie: Leerkracht draagt zorg voor de aangepaste didactiek en het bijhouden van de interven-

ties en vorderingen. IB-er ondersteunt en begeleidt. 

 

Januari/februari: meetmoment  

 LVS toetsen spelling, technisch- en begrijpend lezen 

 Extra spellingvaardigheid wordt eventueel getoetst bij de spellingzwakke kinderen (PI-

dictee) 

 Evalueren en maken (groeps)plannen 2de helft van het schooljaar  

 Vervolg begeleiding a.d.h.v. het (groeps)plan. Opstellen en uitvoeren aangepast pro-
gramma op ondersteuningsniveau 3 (Ralfilezen) voor lees-, spellingzwakke leerlingen 
(zie (groeps)plan). 

 Ouders informeren over de vorderingen (10 min gesprekken).  

Actie: Leerkracht draagt zorg voor de aangepaste didactiek en het bijhouden van de interven-

ties en vorderingen. IB-er ondersteunt en begeleidt. 

 

Maart/April: meetmoment  

 Spellingvaardigheid worden eventueel getoetst bij de spellingzwakke kinderen (PI-dic-

tee) 

 Tussentoetsen technisch lezen bij risicolezers, mits er niet op functioneringsniveau hui-

dige groep wordt gelezen. 

 Tussenevaluatie en aanpassen (groeps)plan 

 Bijstellen plan van aanpak + uitvoeren 

Actie: Leerkracht draagt zorg voor de aangepaste didactiek en het bijhouden van de interven-

ties en vorderingen. IB-er ondersteunt en begeleidt. 

 

Mei/Juni: meetmoment  

 Afname LVS spelling, technisch lezen 

 Spellingvaardigheid wordt eventueel getoetst bij spellingzwakke kinderen (PI-dictee) 

 Signalering = bijstellen (groeps)plannen 
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 Eventueel onderzoek afnemen bij risicoleerlingen die (alsnog) uitvallen 

 Advies begeleiding volgende groep 

 Bespreken met de leerkracht van de volgende groep 

 Ouders informeren over de vorderingen (10 min gesprekken) 

Actie: Leerkracht draagt zorg voor de aangepaste didactiek en het bijhouden van de interven-

ties en vorderingen. IB-er ondersteunt en begeleidt. 
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Aanvraag vergoed dyslexieonderzoek 
 

Na een periode van intensieve ondersteuning waarbij onvoldoende vorderingen zijn gemaakt, 
kan het kind aangemeld worden voor extern (vergoed)dyslexieonderzoek. Ouders hebben vrije 
keuze voor het benaderen van een bureau en/of behandelaar. 
 

Onderzoek naar dyslexie wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed door de gemeente: 
• Leeftijdscriterium: de aanmelding voor het onderzoek moet voor de 13e verjaardag gedaan 
zijn, en een kind moet nog op de basisschool zitten. 
• Het effect van begeleiding op school: geen of te weinig vooruitgang, ondanks extra begelei-
ding op school met een betrouwbare methode (remediatie, zie ondersteuningsniveaus). 
• De ernst van de lees- en spellingproblemen: Op school moeten de leesprestaties van het 
kind E(V-)scores zijn (bij de zwakste 10%) op drie opeenvolgende meetmomenten.  
• School en ouders ondersteunen het vermoeden dat het zou kunnen gaan om ernstige dys-
lexie. 
 
Bij twijfel vindt overleg plaats met het RID of andere externe partner (bijvoorbeeld IWAL, 
Athena, Eges dyslexiezorg, etc.) door IB. 
 

Aanvullende richtlijnen t.a.v. aanmelden vergoed dyslexieonderzoek.  
De aanvraag loopt via de Intern begeleider. Deze informeert of de leerling aangemeld kan 
worden en maakt samen met de leerkracht het dossier van betreffende leerling in orde. 
Bij leerlingen bij wie dyslexie is geconstateerd zijn twee mogelijkheden: 
- Als er sprake is van ernstige dyslexie krijgt de leerling vergoede behandeling.  
- Het kan ook zijn dat er wel dyslexie wordt vastgesteld maar dat de leerling geen vergoede 

begeleiding krijgt (bijvoorbeeld bij comorbiditeit).  
In beide gevallen is ondersteuning op school nodig.  
 
De behandelingen lopen via de ouders en het behandelinstituut. School wordt op de hoogte 
gehouden van vorderingen door middel van het digitale informatiesysteem van bijvoorbeeld 
het RID. 
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Wat als dyslexie is geconstateerd? 
 

Indien dyslexie vastgesteld is geeft dit een beter zicht op de onderwijs- en ondersteuningsbe-
hoeften van de leerling voor de rest van zijn leven. In samenspraak met de ouders en de 
leerling wordt vastgesteld wat de leerling helpt en kan worden ingezet.  
 
Een leerling met gediagnosticeerde dyslexie zal altijd meer moeite moeten doen dan een ander 
om talige informatie te verwerken en toe te passen. Het is van groot belang ook de sterke 
kanten van deze leerling te vinden en te bespreken. Vaak zijn dit de leerlingen die sterk zijn 
op visueel ruimtelijk gebied en/of creatief, veerkrachtig, volhouders zijn. De vormgevers en 
leidinggevenden van de toekomst! 
 
De leerling zal begeleiding en ondersteuning nodig hebben binnen de school. Deze onderwijs-
behoefte is voor ieder kind verschillend en wordt (in de bovenbouw) in overleg met de leerling 
afgesproken. Hierbij wordt er gekeken naar accepteren, begrijpen, compenseren, dispenseren 
en de extra hulp (je kan hierbij denken aan: Het werken met een maatje, kindgesprekken, 
minimaliseren v.h. werk, werken op de computer, tweede leerlijn, aanpassingen t.a.v. toetsen, 
blokschrift, A3 boeken, vergroot lettertype etc.) 



Bijlage 1 

Individuele leerlingenlijst groep 2 
 

Naam:  

Geboortedatum:  

Leerkracht:  

 
 
Uitleg 
Wanneer een kenmerk van toepassing is zet u er een 'Ja' achter. Twijfel niet te lang. Omcirkel 
dan de daarachter genoemde punten. Wanneer een kenmerk niet van toepassing is zet u er 
niets achter.  
Tel de waarden verticaal op en trek de conclusie. 
 

Omschrijving van het kenmerk ja punten 

1. Moeite met het leren en onthouden van de kleuren    1 

2. Moeite met reeks woorden of zinnen precies nazeggen   2  

3. Moeite met het correct nazeggen van moeilijke woorden  (articula-
tie) 

  1  

4. Moeite kleine verschillen tussen klanken snel te signaleren  1   

5. Moeite woorden te vinden (“dinges”)    2 

6. Moeite met het maken van goede zinnen  1 1  

7. Moeite met het leren van versjes en liedjes    1 

8. Verbastert wel eens woorden  2 2 1 

9. Moeite met het leren en onthouden van de begrippen links en rechts    1 

10. Voert een samengestelde opdracht maar gedeeltelijk uit   1  

11. Moeite het leren en onthouden van de namen van andere kinderen     1 

12. Vertelt chaotisch* gebeurtenissen  2 2  

13. Kan zich moeilijk concentreren op ‘talige’ taken  1 1  

14.  Moeite met het leren en onthouden van de dagen van de week    1 

15.  Moeite met verbuigen van werkwoorden  1   

16.  Weinig gevoeligheid voor rijm  1   

     

  F1   

  

 F3  

Analyse en synthese van de spreektaal     K 

Korte termijn (werk-)geheugen      

Lang onthouden      
 
* Chaotisch vertellen: moeite met het vlot onder woorden brengen van ideeën en gedachten; 
problemen met de zinsbouw en woordvorming, waardoor ze de draad van het verhaal kwijt-
raken. 
 
 
Bijzondere factoren: 
 In de familie komen lees- en spellingproblemen voor      ja 

 Heeft logopedie gehad          ja 

 Er is sprake van spraak/taal en/of ontwikkelingsproblemen     ja 
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 Er is sprake van zintuiglijke problemen        ja 

 Nederlands als tweede taal         ja 

 Concentratie en werkhoudingproblemen in het algemeen     ja 

 Er is sprake van ernstige sociaal-emotionele problematiek     ja 

 
 
Toelichting bij trekken conclusie 
 
Tel alle kolommen verticaal op en vul het getal in onder F1, F3 en K. 
 
Plaats in de volgende situaties de kinderen in de risicogroep: 
1. Algemeen fonologisch zwak: zowel F1,  F3  als  K  > 4. 
2. Heeft de leerling ooit logopedie gehad, specifiek gericht op fonologische verwerkingspro-

blemen (navragen bij logopedist)? Het is mogelijk dat deze kinderen door het positieve 
effect van trainen niet uitvallen op de fonologische onderdelen. Toch is het verstandig deze 
leerlingen mee te nemen in de risicogroep. 

 
Opmerking: wees extra alert wanneer in de familie dyslexie voorkomt. 
 
Let op: Slim, met zwakke kanten op taalgebied! 
Hou de ontwikkeling op de volgende gebieden in de gaten: 
 gevoeligheid voor rijm; 
 auditieve analyse en/of synthese is niet op niveau of gaat te traag; 
 het aanleren van de letters in groep 3 (gebruik van compensatiestrategieën). 
Deze slimme kinderen zullen niet of minder snel uit de groepsscreeningslijst naar voren komen 
als risicoleerling door hun compenserend vermogen. 
 
 
Aandachtspunt bij slimmere, mogelijk risicoleerlingen dyslexie: 
 Presteert op talige taken2 (iets) minder dan je verwacht 

o.b.v. de algehele indruk van het betreffende kind     ja 

 Is snel van begrip          ja 

 Weet oplossingen te verzinnen        ja 

 Presteert op ruimtelijke taken3 beter dan op talige taken    ja 

 Heeft een brede interesse en belangstelling      ja 

 
  

                                                      
2 Talige taken: Alle activiteiten die betrekking hebben op het verwerven, verwerken en produceren van taal. Hierbij kan gedacht 
worden aan: het moeite hebben met het begrijpen van ingewikkelde zinnen en het kunnen verwerken van gesproken taal (bijv. 
instructie, een verhaal e.d.). Verder kan er gedacht worden aan: actieve/passieve woordenschat, zinsbouw, woordvorming, ver-
buigen van werkwoorden, het onder woorden brengen van gedachten/ideeën etc.  
 
3 Ruimtelijke taken: Activiteiten die vragen om meer inzicht in constructies en probleemoplossend vermogen. Hierbij valt te 
denken aan: omgaan met constructiemateriaal (bouwhoek, lego, knex) of puzzels. 
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Vroegtijdige signalering 
 
 
Screeningslijst groep 2 
De volgende problemen zijn gesignaleerd: 
 Fonologische verwerking: analyse en synthese van de spreektaal. 
 Fonologische verwerking: korte termijn (werk-)geheugen. 
 Kennis verwerving: lang onthouden. 
 
 

Conclusie signalering groep 2 
 Geen risicoleerling lees-, spellingzwakte en/of dyslectische leerling. 

 Wel risicoleerling lees-, spellingzwakte en/of dyslectische leerling: start interventies. 
 
 

Algemene opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ingevuld door: 
 
 
 
 

Datum: 
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Bijlage 2 – Dyslexie-aanpak  
 

Begeleidingsplan spelling + technisch lezen 

Naam:  

Groep:  

 

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

ding, 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 struc-

tuur 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: 
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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 
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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 verwer-

king. 

 Gebruik maken van aanvullende materialen uit Lijn 3, eventueel materiaal uit andere metho-

des. 
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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 
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Werken met: 
 

Bouw 
 

 

Aanvulling op het Dyslexie protocol 
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WERKEN MET BOUW 
 
INLEIDING 
Bouw is een onlineprogramma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid. Het 
programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen in 
alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn.  
 
Bouw bestaat uit meer dan vijfhonderd online computerlessen voor het aanleren, oefenen, herhalen 
en toepassen van de leerstof. De computerlessen zijn voorzien van heldere instructies voor de tutor, 
zodat er zowel op school als thuis mee gewerkt kan worden. 
 
Bouw bestaat uit meer dan vijfhonderd online computerlessen voor het aanleren, oefenen, herhalen 
en toepassen van de leerstof. De computerlessen zijn voorzien van heldere instructies voor de tutor, 
zodat er zowel op school als thuis mee gewerkt kan worden. 
 
In het protocol leesproblemen en dyslexie wordt gesproken van vier zorgniveau. Bouw kan ingezet 
worden vanaf zorgniveau 2. 
 
STARTMOMENT  

Er kan op verschillende momenten gestart worden met Bouw!:  
- vanaf januari groep 2;  
- vanaf de start in groep 3;  
- vanaf de herfstsignalering groep 3;  
- vanaf de middentoetsen januari/februari groep 3.  
 
Als leerlingen starten in groep 2 of het begin van groep 3 dan wordt met Bouw gestart bij de eerste 
toren. Als leerlingen op een later moment instappen wordt eerst de instaptoets afgenomen. Op basis 
hiervan start de leerling bij de toren waar het aan toe is.  
Het is niet mogelijk om te starten bij een zelfgekozen toren. Het programma is adaptief. Dit wil zeg-
gen dat het programma zich aanpast aan het niveau van de leerling. Als een leerling moeite heeft 
met bepaalde leerstof gaat het programma langzamer; als de leerling de leerstof snel beheerst, gaat 
het programma sneller door de leerstof heen.  
 
TIJD  
Om het maximale uit Bouw! te halen is het nodig om voldoende tijd met Bouw te werken.  
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Bouw pas effectief is wanneer er minimaal 40 minu-
ten in Bouw wordt gewerkt, verspreid over 3 oefenmomenten. Maar Bouw is het meest effectief als 
er 60 minuten per week met Bouw wordt gewerkt. Om in aanmerking te komen voor zorgniveau 3 
dient de leerling 60 minuten per week (3 x 20 of 4 x 15 minuten) te werken met Bouw.  
 
OUDERBETROKKENHEID  
Een goede samenwerking tussen ouders en school kan ervoor zorgen dat Bouw nog effectiever is. 
Met name het ondersteunen van het kind in de thuissituatie tijdens het oefenen met Bouw is voor de 
school, maar vooral voor de leerling, heel prettig. Wanneer ouders bereid zijn om tutor te zijn, is dit 
ondersteunend voor de leerling.  
 
DUUR  
De duur van het programma Bouw is afhankelijk van hoe snel de lesstof die wordt aangeboden be-
klijft bij de leerling. Wanneer er thuis extra wordt geoefend, kan het zijn dat de leerling het pro-
gramma sneller heeft doorlopen.  
Het is de bedoeling dat de leerlingen het gehele programma doorlopen. Het volledig doorlopen van 
Bouw duurt gemiddeld één jaar en vier maanden.  
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TUTOREN  
Bouw! is een programma waarbij de leerling werkt met een tutor. Voor Bouw! geldt dat op grond van 
onderzoek is aangetoond dat de tutor niet alleen een specialist hoeft te zijn. Het is mogelijk dat ou-
ders en oudere leerlingen worden ingezet als tutor, mits de leerkracht (eventueel ondersteund door 
IB en/of leesspecialist), de ontwikkeling goed volgt.  
 
Als tutoren kunnen worden ingezet:  
- ouderejaars leerlingen  
- ouders in de thuissituatie  
- ouders op school  
- onderwijsassistenten  
- stagiaires  
- vrijwilligers van buiten de school  
 
Elke school maakt hierin haar eigen keuzes. 
 
TOETSEN  
Na elk Bouwdeel volgen één of meerdere toetsen. Het kan gaan om een lettertoets en/of een woor-
dentoets. Afhankelijk van het resultaat mag een leerling de volgende toets maken, starten met het 
volgende Bouwdeel of lessen herhalen.  
De toetsen mogen alleen worden afgenomen door een onderwijsspecialist. Dit wil zeggen dat de 
leerkracht, de intern begeleider of een leesspecialist de toetsen af mag nemen. De tutoren en onder-
wijsassistenten mogen geen toetsen afnemen.  
De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de inrichting van de begeleiding. Bouw-coördinator en IB 
kunnen de leerkracht hierin ondersteunen.  
 
EVALUATIE  
Bouw wordt geëvalueerd op school- en bovenschoolsniveau. Dit wordt binnen de school geregeld en 
staat in het jaarplan of opbrengstendocument. De evaluatie op bovenschoolsniveau wordt gedaan 
middels de QuickScan. Naar aanleiding daarvan wordt bekeken of deze aanvulling op het dyslexie 
protocol aangepast moet worden en hoe we dit gaan borgen.  
 
STUURGROEP BOUW  
Binnen stichting Ronduit werken we met een stuurgroep Bouw.  
In deze stuurgroep werken we samen met Lexima, de producent van het programma Bouw. 
In de stuurgroep zitten:  
  

Gonneke de Roode  IB’er Jules Verne 

Gea van de Pol IB’er Nicolaas Beets 

Carla van Wijngaarden IB’er Cilinder 

Sylvia Höpener Leerkracht groep 3 Jules Verne 

 
De stuurgroep: 
- Fungeert als aanspreekpunt voor Bouw-coördinatoren/IB’ers;  
- Monitort op bovenschoolsniveau Bouw (Quickscan, analyseren, evalueren, bijstellen, borgen);  
- Informeert IB’ers over de ontwikkelingen van Bouw;  
- Organiseren van trainingen en ‘good practice’ bijeenkomsten.  
- Aanspreekpunt van de projectleider van Lexima (Dymphe Laan).  
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IN EEN ORGANOGRAM KUNNEN WE DIT ALS VOLGT NEERZETTEN:  

 
 

Bouw

Stichting Ronduit en Lexima

Bouw!coordinator

Stuurgroep

Bouw!coordinatoren op de scholen

Onderwijsprofessionals

Leerlingen

Ouders

Tutoren

Beleidsmedewerker 
onderwijs en 

kwaliteit

Projectleider 
Lexima


