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1. Kaders/wetgeving; Masterplan Dyslexie 

 
1.1 Protocollen 
In 1995 werd het Ministerie van OCW door de Commissie Dyslexie van de Gezondheidsraad 
geadviseerd om een protocol op te stellen om de signalering van leesproblemen en dyslexie binnen 
de basisschool te systematiseren. Naar aanleiding hiervan gaf het Ministerie van OCW het 
Expertisecentrum Nederlands in 2000 de opdracht tot het schrijven van de Protocollen Leesproblemen 
en Dyslexie.  
Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 - 4 verscheen in 2001.  
Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5 - 8 verscheen in 2004.  
De protocollen geven leerkrachten, docenten en dyslexiespecialisten in het onderwijs concrete 
handvatten voor beleid op het gebied van signalering en diagnose, begeleiding en behandeling, 
compenserende faciliteiten tot en met de inzet van computerhulpmiddelen.  
 
Sinds mei 2011 is de nieuwe reeks Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het primair onderwijs 
compleet. Met de protocollen kunnen leerkrachten en leesspecialisten in het basisonderwijs en 
speciaal basisonderwijs in een doorgaande lijn werken aan de signalering en aanpak van lees- en 
spellingproblemen. Daarmee kunnen ze het lees- en spellingonderwijs voor alle leerlingen effectief 
inrichten. Er zijn protocollen voor groep 1-2; groep 3; groep 4; groep 5-8 en het speciaal 
basisonderwijs. De protocollen zijn een herziening van eerdere protocollen uit 2001-2005. 

Het Expertisecentrum Nederlands heeft de protocollen ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de nieuwe 
uitgaven is uitgegaan van de meest recente wetenschappelijke inzichten rondom onderzoek naar 
lees- en spellingproblemen en dyslexie. De protocollen sluiten aan bij de nieuwe landelijk 
genormeerde toetsen van Cito en de sinds 1 januari 2009 ingevoerde vergoedingsregeling dyslexie. 

Per 1 januari 2015 is de Jeugdzorg overgegaan van de verzekeraars naar de gemeenten. Gemeenten 
zijn nu verantwoordelijk voor bekostiging van de diagnose en behandeling van jeugdigen met ernstige, 
enkelvoudige dyslexie.  

1.2 Toetskalender 
De protocollen vormen de basis voor het Masterplan Dyslexie. 
In de protocollen zijn toetskalenders voor de diverse jaargroepen opgenomen. De nieuwe 
toetskalenders bij de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie zijn gebaseerd op de recent verschenen 
toetsen en de veranderingen in het volgsysteem van Cito.  De nieuwe toetskalenders zijn te vinden op 
www.taalonderwijs.nl/dyslexie (zie Dossier; Herziene toetskalenders Protocollen Leesproblemen en 
Dyslexie).  
OBS de Hasselbraam kijkt kritisch naar de geadviseerde toetsen en bepaalt in overleg met het bestuur 
en de onderwijsbegeleidingsdienst welke toetsen noodzakelijk zijn. Deze zijn opgenomen in de 
toetskalender (zie overzicht signalerings- en analyse-instrumenten).   
 
 
1.3 1-zorgroute 
In het kader van Weer Samen Naar School en Passend Onderwijs is in 2007 de 1-zorgroute 
ontwikkeld (Clijsen, 2007). De 1-zorgroute beschrijft de stappen die in zorg aan leerlingen op 
groepsniveau, op schoolniveau en op het niveau van bovenschoolse zorg worden gezet. Hierbij wordt 
de cyclus van handelingsgericht werken als leidraad gehanteerd, zodat er een doorgaande lijn in 
leerlingbegeleiding binnen de school en afstemming met externe zorg kan worden gerealiseerd. De 
stappen uit de cyclus van het handelingsgericht werken komen overeen met de stappen in de 
protocollen leesproblemen en dyslexie.  

 
2. Dyslexie 

 
2.1 Wat is dyslexie? 
In Nederland worden officieel de volgende definities van dyslexie gehanteerd: 
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en 
het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau (Stichting Dyslexie 

http://www.taalonderwijs.nl/dyslexie
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Nederland, 2008). 

Dyslexie is een specifieke lees- en spellingstoornis met een neurobiologische basis, die wordt 
veroorzaakt door cognitieve verwerkingsstoornissen op het raakvlak van fonologische en 
orthografische taalverwerking. Deze specifieke taalverwerkingsproblemen wijken proportioneel af van 
het overige cognitieve, en met name taalverwerkingsprofiel en leiden tot een ernstig probleem met het 
lezen en spellen van woorden ondanks regelmatig onderwijs. Dit specifieke lees- en spellingprobleem 
beperkt in ernstige mate een normale educatieve ontwikkeling, die op grond van de overige cognitieve 
vaardigheden geïndiceerd zou zijn (Blomert, 2006). 
 
Bij leerlingen met dyslexie is het lees-/spellingprobleem hardnekkig. De hardnekkigheid moet over een 
langere periode met herhaalde testafnames aangetoond worden. Voor de vaststelling van dyslexie 
kan dus nooit worden volstaan met een eenmalige toetsafname. Hardnekkigheid blijkt als extra, 
planmatige en intensieve didactische maatregelen en remediёrings inspanningen nauwelijks leiden tot 
een verbetering van de lees-/spellingvaardigheid. We spreken hier ook wel van didactische resistentie. 
Didactische resistentie kan worden aangetoond wanneer een leerling nauwelijks vooruitgang boekt op 
genormeerde toetsen gedurende ten minste een half jaar intensieve begeleiding (twee 
interventieperioden van elk minimaal twaalf effectieve weken). Onder intensieve begeleiding verstaan 
we ten minste 60 minuten per week extra begeleiding, verdeeld over meerdere dagen, volgens een 
planmatige, effectief gebleken aanpak. Sommige leerlingen met lees-/spellingproblemen lopen hun 
achterstand weer in na een periode van effectieve begeleiding. Bij leerlingen met dyslexie blijft er altijd 
een zekere achterstand bestaan, ook na systematische hulp. Dus ook na een periode van intensieve 
begeleiding en behandeling, zal een leerling met dyslexie problemen met lezen en schrijven blijven 
ervaren: dyslexie heb je voor het leven (van der Leij, 2003). 
De mate waarin een kind er last van heeft, is afhankelijk van zijn leeftijd, het onderwijsaanbod en zijn 
intellectuele mogelijkheden om de lees-/spellingproblemen te compenseren. 

2.2 Oorzaken dyslexie 
De precieze oorzaak van dyslexie weten we nog niet helemaal, maar wel is duidelijk dat het zich 
afspeelt in de hersenen. Het lijkt erop dat het hersengebied waar klanken aan schrifttekens worden 
gekoppeld, te zwak is aangelegd of moeilijk bereikbaar is. De klankcodes worden daardoor onvolledig 
of incorrect in de hersenen verwerkt en minder goed in het geheugen opgeslagen. Het gevolg is dat 
deze ook minder goed uit het geheugen zijn op te halen om gekoppeld te worden met het woordbeeld. 
Duidelijk is dat mensen met dyslexie problemen hebben met de fonologische verwerking van taal en/of 
het snel benoemen van woorden. 
 
Het staat vast dat bij dyslexie sprake is van een erfelijke factor. Een kind dat één ouder heeft met 
dyslexie, heeft 40 tot 50% kans er ook aanleg voor te hebben. Bij twee dyslectische ouders ligt dit 
percentage rond de 80%. 

3. Signalering 

Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er een hardnekkig probleem is bij het aanleren en vlot 
toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra 
oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Daarom is het van belang dat dyslexie bij een 
kind zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen 
kan starten, hoe groter de kans op succes. 

3.1 Belangrijkste algemene dyslexie kenmerken: 
• ernstige lees- en spellingproblemen af te leiden uit zwakke prestaties 
• het trage/moeizame leerproces is specifiek voor lezen en spellen 
• de lees- en spellingproblemen betrekken zich op woord en subwoordniveau 
• de verwerking van spraakklanken is verstoord/vertraagd 
• het snel serieel benoemen (van letters en cijfers) is verstoord/vertraagd 
• visueel/orthografische woordherkenning is onnauwkeurig/vertraagd 
• het koppelen van visuele/auditieve letter/woordverwerking is verstoord/vertraagd 
• een minderheid vertoont verbale werkgeheugenproblemen. 



  

 
Protocol leesproblemen en dyslexie OBS De Hasselbraam, versie november 2019 

4 

Meer specifieke signalen per leeftijdsgroep zijn te vinden in Dyslexiesignalen per leeftijdsgroep (bijlage 

A) 

3.2 Bijkomende problemen 
Naast bovenstaande algemene kenmerken zijn er ook bijkomende problemen voor kinderen met 
dyslexie: 

 een trage verwerkingssnelheid van (talige) informatie 
Dit heeft te maken met een algemeen automatiseringsprobleem. De prestaties nemen dan 
ook zichtbaar af bij meerdere taken en werken onder druk 

 niet begrijpen van complexe vragen, terwijl ze het antwoord wel weten 
Dit komt door moeite met plannen en vasthouden van de volgorde van denkstappen. 

 niet onthouden van meervoudige instructies, terwijl ze de afzonderlijke taken wel kunnen 
uitvoeren 
Dit komt doordat dyslectici vaak een beperkt kortetermijngeheugen hebben. 

 niet onthouden of kunnen ophalen van namen uit het geheugen 
Dit is bijvoorbeeld een probleem bij namen, kleuren, topografie. 

 tragere verwerking van auditieve (horen) en/of visuele (zien) informatie in het brein 
Dit uit zich onder meer door moeite met overschrijven van het bord en (snel) opschrijven van 
informatie die wordt gedicteerd. 

 een stoornis in de spraak-/taalproductie 
Dit uit zich bijvoorbeeld in moeite om woorden te vinden. 

 zwakke motorische vaardigheden 
Veel dyslectici hebben een zwak ontwikkelde fijne motoriek wat zich bijvoorbeeld uit in een 
laag schrijftempo, onleesbaar handschrift of veel doorhalingen 

 rekenproblemen 
De meeste dyslectische leerlingen hebben moeite met sommige aspecten van rekenen, 
bijvoorbeeld met (snel) hoofdrekenen, leren van tafels en onthouden van mathematische 
symbolen. Ook het omdraaien van getallen boven de 10 en leesfouten bij vraagstukken die 
woorden bevatten komen voor. 
Dyslectici zijn vaak opvallend goed in het oplossen van moeilijke rekenvraagstukken, terwijl ze 
een rekenmachine nodig hebben voor de basisbewerkingen. 

3.3 Signalerings- en analyse-instrumenten 

 

Groep Voor wie? Signalering Interventies gericht op 

1/2  

November Groep 2  Screeningsinstrument 
dyslexie, preventieve 
afname, alle onderdelen, 
alle lln  

Letterkennis 
Fonologisch bewustzijn 
Fonemisch bewustzijn 

Januari/ 
februari 
 

Groep 1  KIJK beginnende 
geletterdheid en auditieve 
waarneming, alle lln 

Letterkennis 
Fonologisch bewustzijn 
Fonemisch bewustzijn 

Groep 2  KIJK beginnende 
geletterdheid en auditieve 
waarneming, alle lln 

April Groep 1 
 

 Rijmtoets Aernoutse, alle lln Letterkennis 
Fonologisch bewustzijn 
Fonemisch bewustzijn 

Groep 2  Dyslexiescreening, 
uitvallers van november, 
alleen uitvallende 
onderdelen 

Letterkennis 
Fonologisch bewustzijn 
Fonemisch bewustzijn 

Juni Groep 1  KIJK, alle lln Letterkennis 
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Groep 2  KIJK, alle lln 
 Cito Taal voor kleuters E2 

uitvallers 
 

Fonologisch bewustzijn 
Fonemisch bewustzijn 
 
 
 

Groep Voor wie? Signalering Interventies gericht op 
 

3 
 

Vanaf januari 2018 wordt de nieuwe versie van AVI en DMT afgenomen 

oktober / 
november 
 
 

alle leerlingen Herfstsignalering VLL:  
 Grafementoets 
 Fonemendictee 
 Synthese woorden 
 Wisselwoorden 
 Zinnen lezen  
 Tekst lezen 
 Auditieve analyse en 

synthese ( Struiksma 
Audant en Audisynt) 

 Leesanalyse 
 Paralleldictee M3 (na kern 

4) 

 Interventie gericht op 
fonemisch bewustzijn (analyse 
en synthese) 

 Automatiseren en verder 
uitbreiden letterkennis.  

 Versterking van 
woordherkenning mkm-
woorden. 

 Spelling mkm woorden 
 

januari/ 
februari 
 
 
 
 
 
 

alle leerlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitvallers 
herfst 
signalering 

 Grafementoets alle letters 
 Woorden lezen  

o DMT kaart 1 en 2 
 Tekstlezen  

o AVI M3 
 Spellingtoets M3 
 Lees- en spellinganalyse 
 Paralleldictee E3 (na kern 

6) 
 
Auditieve analyse en synthese 
(Audant en Audisynt) 

 Automatiseren en verder 
uitbreiden letterkennis.  

 Versterking van 
woordherkenning mkm-
woorden. 

 Versterking van 
woordherkenning 
clusterwoorden. 

 Vloeiend lezen (van spellend 
naar zingend naar directe 
woordherkenning) 

 Spelling mkm woorden en 
mkmm,mmkm woorden 

April 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle leerlingen 
 
 
 
 
 

 Lentesignalering  
o Veilig en vlot kern 8 

 
 
 
 
 

 Automatiseren en verder 
uitbreiden letterkennis.  

 Versterking van 
woordherkenning mkm-
woorden. 

 Versterking van 
woordherkenning 
clusterwoorden. 

 Vloeiend lezen (van spellend 
naar zingend naar directe 
woordherkenning) 

 
 
 
 

mei/juni 
 

Alle leerlingen 
 

 Woorden lezen  
o DMT kaart 1, 2 en 3 

 Tekstlezen  
o AVI M3/E3 

 Cito Spellingtoets E3 
 Cito Begrijpend lezen E3 
 Lees- en spellinganalyse 

 Blijven onderhouden / 
automatiseren letterkennis.  

 Versterking van 
woordherkenning mkm- en 
clusterwoorden. 

 Versterking van 
woordherkenning 
meerlettergrepige woorden 
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3.4 Interventies binnen de groep 
Het reguliere lees- en spellingaanbod staat beschreven in de methodes Veilig Leren lezen, Estafette 
en Spelling in beeld.  
Bij de begeleiding van kinderen die vallen binnen de signaallijn leesproblemen en/of waarbij dyslexie 
vastgesteld is worden in het voortraject werkvormen als tutorlezen/duolezen en voor-koor-nalezen, 
flitsen en wisselrijtjes structureel ingezet. Daarnaast worden zoveel mogelijk extra leestijd en 
remediërende oefeningen vanuit de methode ingezet. Buiten de reguliere leestijd worden ook 
remediëringsprogramma’s zoals Pravoo Luc Koning, Connect en Ralfi ingezet. 
Voor de leerlingen die vallen binnen de signaallijn spellingproblemen wordt gebruik gemaakt van ICT 
hulpmiddelen zoals Woordenhaai, Letterlicht, Read & Write en Spelling in de Lift. Tevens wordt de 
Letterstad Klankbordtraining (Braams) gebruikt. 

4. Diagnostiek  

4.1 Vergoedingsregeling 
Vanaf 2015 kunnen ouders aanspraak maken op de vergoeding voor dyslexieonderzoek en 
behandeling bij de gemeente. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: 

 alle kinderen in het primair onderwijs van 7 jaar en ouder kunnen in aanmerking komen voor 
vergoeding van dyslexiezorg als de dyslexiezorg vóór de 13e verjaardag van hun kind 
aanvangt. 

Groep Voor wie? Signalering 
 

Interventies gericht op 

4 t/m 8 Vanaf januari 2018 wordt de nieuwe versie van AVI gebruikt. De nieuwe DMT wordt dan 
alleen gebruikt in groep 4,5. De overige groepen nemen de oude versie af. 

oktober / 
november 

Alle leerlingen  Paralleldictee M4-M7 
 Cito Spellingtoets B8 
 Cito Begrijpend Lezen B8 

 
 

 

 Versterking van 
woordherkenning.  

 Versterking aanpakgedrag van 
voor kinderen lastig te lezen 
woorden.  

 Nauwkeurig lezen 
 Vloeiend lezen/lezen in 

woordgroepen. 
 Automatisering van 

spellingcategorieën en 
spellingregels 

 Leren hanteren van 
ondersteunende materialen in het 
kader van een goede spelling; 
wegenplan en wegwijzer, 
werkwoordwijzer, opzoekboekje, 
woordenboek, spellingcontrole 
computer, ….. 

 Voortgangsoverzicht voor 
kinderen met compensatie/ 
dispensatieafspraken/vastgeste
lde dyslexie 

 Leren omgaan met 
compenserende maatregelen 
m.b.t. het lezen 

 Automatisering van 
spellingcategorieën en 
spellingregels 

 Vloeiend lezen (van spellend 
naar zingend naar directe 
woordherkenning) 
 

januari/ 
februari 

Alle leerlingen  Cito Spelling M4/5/6/7 
 Cito Begrijpend lezen 

M4/5/6/7  
 Tekstlezen  

o AVI 
 Woorden lezen  

o DMT kaart 1, 2 en 3 
groep 4 

o DMT kaart 3 ( +1+2) 
overige groepen 

 Paralleldictee E4-E7  
 

april Alle leerlingen Entreetoets groep 7  
Groep 8 Cito eindtoets 

mei/juni Alle leerlingen  Tekstlezen AVI 
 Woorden lezen  

o DMT kaart 1, 2 en 3 
groep 4 

o DMT kaart 3 ( +1+2) 
overige groepen 

 Cito Spelling E4/5/6/7 
 Cito Begrijpend lezen E4 
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 als er een leesdossier is opgebouwd waaruit blijkt dat er in het onderwijs een traject is 
geweest van extra hulp bij het leren lezen en spellen 

 als de school vermoedt dat er sprake is van ernstige dyslexie omdat het kind geringe 
vooruitgang vertoont ( poortwachtersfunctie) 

 

In het kader van de vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie bij 

kinderen in het basisonderwijs, wordt op OBS de Hasselbraam een leesdossier bijgehouden van 

kinderen die problemen hebben met het onder de knie krijgen van het lees- en spellingproces.  

 
4.2 Leesdossier 
Als er gesignaleerd wordt dat er een gegronde reden is om te denken dat er sprake is van dyslexie, 
wordt dat aangetoond met een leesdossier. OBS De Hasselbraam gebruikt het format van de 
betreffende instantie waar de aanvraag gedaan wordt op moment van aanvraag dyslexieonderzoek. 
De verwijzing door school dient te gebeuren door een daartoe bevoegd en deskundig functionaris met 
bijbehorende expertise (IB-er of lees coördinator). De leerkracht en de ouders vullen het dossier in en  
de lees coördinator of intern begeleider controleert het dossier voor insturen. Het dossier moet 
voldoen aan een aantal criteria die staan beschreven in de checklist leerlingdossier dyslexie van 
Masterplan Dyslexie (zie bijlage B) 
  
De verantwoordelijkheid voor verdere diagnostiek en behandeling ligt bij gespecialiseerde 
psychologen en orthopedagogen. 
 
Uit dat dossier moet blijken dat : 
 

 De leerling in het basisonderwijs zit en minimaal 7 jaar en maximaal 12 jaar is. 
 De leerling op minimaal 3 opeenvolgende hoofdmeetmomenten behoort tot de groep van 10%  

zwaksten, (= V niveau) lezers d.m.v. DMT afname of  16% (= IV of V) bij lezen tegelijk met 10% 
(=V) bij spellen d.m.v. Cito Spelling of PI-dictee. De herfstsignalering van groep 3 is geen geldig 
meetmoment.  

 De school langdurige, remediërende interventies heeft ingezet en vastgelegd :extra 
ondersteuning naast het reguliere onderwijstraject begeleid door een onderwijsspecialist in een 
groepje van maximaal 5 leerlingen. 
- minimaal 2 perioden van 12 weken aaneengesloten, minimaal 60 minuten per week 
leesondersteuning verdeeld over  2,3 of 4 sessies of 
- minimaal 30 minuten per week spellingbegeleiding verdeeld over 1 of 2 sessies  

 Daarbij moet blijken dat de ingezette interventies niet hebben geleid tot betere resultaten, zonder 
positief effect zijn (didactisch resistent) 

 De school een achterstand heeft vastgesteld in geëvalueerde handelingsplannen.  

 De school ouders heeft betrokken. Van ouders wordt verwacht dat zij thuis aandacht besteed 
hebben aan het lezen (voorlezen, preteaching, samen lezen) en/of spelling. Gemaakte afspraken 
hierover moeten ook worden opgenomen  

 De school het vermoeden tot dyslexie heeft geuit en beargumenteerd. 
 
4.3 Doublures 
Hoe zit het met "zittenblijvers"? Bij doubleren telt de (didactische) leeftijd door en wordt geadviseerd te 
kijken naar de vaardigheidsscores. Normaal heeft een leerling eind groep 4 een didactische leeftijd 
van 20. Is hij in groep 3 of 4 een keer blijven zitten, dan is zijn didactische leeftijd 30. Deze leerling 
maakt de toets voor E4, omdat hij de spellingcategorieën van groep 5 nog niet heeft gehad. De 
vaardigheidsscore van deze leerling – niet de ruwe score! – wordt beoordeeld met de normtabel van 
E5, die aansluit bij zijn didactische leeftijd. Dit kan omdat spellingtoetsen uit het Cito-LOVS dezelfde 
onderliggende spellingvaardigheid meten (zie voor meer achtergrond de richtlijn omgaan met 
doublures).Meer achtergrondinformatie over doublures zie 
https://www.nkd.nl/app/uploads/2018/02/20180205Richtlijn-Omgaan-met-doublures.pdf 
 
 
4.4 Comorbiditeit 
Dyslexie komt vaak voor in combinatie met andere leerstoornissen, zoals dyscalculie, aandacht 
stoornissen (ADHD), motorische stoornissen (DCD) en spraak-/taalstoornissen. Ook kinderen met het 

https://www.nkd.nl/app/uploads/2018/02/20180205Richtlijn-Omgaan-met-doublures.pdf
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syndroom van Klinefelter hebben vaak dyslexie. Als twee stoornissen meer dan gemiddeld gelijktijdig 
voorkomen, noemt men dit comorbiditeit.  
Indien de co-morbide stoornis naar oordeel van de psycholoog of orthopedagoog substantiële 
invloed heeft of kan hebben op de ernst van de lees- en spellingproblemen of de behandeling 
daarvan, dan zal deze co-morbide stoornis behandeld moeten worden tot het niveau is bereikt 
waarop deze niet meer belemmerend is voor de dyslexiezorg. Pas dan kan het kind alsnog voor de 
verzekerde dyslexiezorg in aanmerking komen 
 
4.5 Dyslexieverklaring 
Dyslexieonderzoek kan uitwijzen dat het kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiebehandeling. 
Het kind krijgt dan een officiële dyslexieverklaring.  
 

5. Behandeling 
 
5.1 Doel van de behandeling 
Het doel van de dyslexiebehandeling is het bereiken van een functioneel niveau van technisch lezen 
en spellen. Behandeling van dyslexie is gericht op het vergroten van de leesvaardigheid, het opheffen 
of verminderen van de beperking, het omgaan met de beperking en het voorkomen van nadelige 
gevolgen ervan. In de praktijk komt dit neer op het:  

 zo snel mogelijk bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van technisch lezen 
(woordherkenning) en spellen (schriftbeeldvorming)  

 kunnen omgaan met een laag niveau van technisch lezen door compensatie en gebruik van 
hulpmiddelen  

 voorkomen van intellectuele achterstand in verhouding tot de individuele mogelijkheden van het 
kind   

 voorkomen of verminderen van emotionele en sociale gevolgen  
 
5.2 Behandelduur en frequentie 
De GZ-psycholoog stelt een behandelplan op. De duur van de behandeling hangt af van de ernst van 
de dyslexie en persoonsgebonden factoren als motivatie. Een ‘standaard’ dyslexiebehandeling van 
een cliënt varieert tussen 14 á 20 maanden. Voor ongeveer 50% van de kinderen ligt de behandelduur 
tussen de 45 en 65 behandelingen. Hierbij wordt uitgegaan van 1 behandelsessie van 45 á 50 
minuten per week gedurende deze periode ondersteund door thuisoefeningen op de andere 
werkdagen van de week van 10-20 minuten per dag .  
 
5.3 Behandelsetting 
De Hasselbraam werkt momenteel veel samen met de instanties Opdidakt en Marant. De manier 
waarop Opdidakt en Marant de behandelingen uitvoert voldoet aan de eisen van NRD/KD . De 
dyslexieonderzoeken en behandelingen van Marant worden op school uitgevoerd en die van Opdidakt 
op de eigen vestiging. Marant werkt met een talige benadering dmv regelkaarten en Opdidakt meer 
visueel volgens de methode taal in blokjes. Ouders hebben vrije keuze in onderzoeksbureau en 

behandelaar. Het nieuwe protocol stelt strenge eisen aan de omgeving waarin behandelingen 
plaatsvinden.   
Er mag behandeling in de eigen schoolomgeving plaatsvinden wanneer aan de volgende eisen is 
voldaan: 

 de praktijkruimte op school voldoet aan de standaard van de beroepsgroep 

 het recht op vrije keuze voor dyslexiezorgaanbieder moet geborgd zijn 

 de specialistische dyslexiezorg onderscheidt zich aantoonbaar van de dyslexiebegeleiding 
(remediering) van de school. 
 
5.4 Behandelmethode 
Effectieve specialistische dyslexiebehandeling is af te bakenen in een redelijk standaard 
behandelvorm waarbij volgorde, methodiek en inhoud van de oefeningen staan voorgeschreven in 
een protocol die in principe voor iedere leerling gelijk is. Dit noemt men een best-practice behandeling. 
Remediërende methoden zoals Connect, Ralfi, Zuid Vallei e.d. zijn goed bruikbaar in het voortraject 
als methode om de gesignaleerde lees-spellingsachterstand te begeleiden op school. Dit zijn echter 
geen effectieve specialistische behandelmethoden voor ernstige dyslexie. 
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5.5 Speciale aanpassingen 
Kinderen met ernstige leesproblemen of dyslexie hebben vaak moeite met het niveau en de grote 
hoeveelheid van de teksten, die zij qua intelligentie wel aan kunnen. Ook in het voortgezet onderwijs 
blijft dit een probleem. Om hun autonomie te vergroten, zijn vaak speciale aanpassingen en 
hulpmiddelen noodzakelijk. Deze bevorderen de zelfredzaamheid binnen en buiten school, versterken 
het gevoel van eigenwaarde en motiveren de leerling om te blijven lezen en/of schrijven. Er zijn twee 
manieren van aanpassingen: 
 

 aanpassingen die de gevolgen van lees- en spellingsproblemen bij het lezen en schrijven 
verminderen ('compensatie')  

 ontheffing van bepaalde opdrachten ('dispensatie').  
 

In samenwerking en overleg met school, ouders en kind wordt bepaald waar de onderwijsbehoeften 

m.b.t compensatie/dispensatie van het kind liggen. OBS de Hasselbraam hanteert hiervoor een 

voortgangsoverzicht (bijlage C), dat samengesteld is uit mogelijkheden tot maatregelen, compensaties 

en dispensaties (Smits&Braams, 2006). Het voortgangsoverzicht wordt gehanteerd in de groepen 5 

t/m 8 en wordt steeds overgedragen naar de volgende groep. Het overzicht wordt aan het begin van 

het jaar met leerkracht, ouders en leerling ingevuld en het voorafgaande schooljaar wordt dan tevens 

geëvalueerd. Indien nodig wordt het voortgangsoverzicht ook tussentijds bijgesteld wanneer de 

behoeften van de leerling, ouder of school hierin wijzigen. Het ingevulde overgangsoverzicht wordt 

digitaal ingevuld en als bijlage in het dossier van de leerling in Esis toegevoegd. 

 
5.6 Rol van de ouders 
De leerling en/of zijn ouders/verzorgers zijn direct betrokken bij de behandeling. De ouder/verzorger is 

meestal tevens oefenpartner van de leerling buiten de reguliere behandelsessie. Op 

www.steunpuntdyslexie.nl  onder de koppen dyslexie op school en dyslexie thuis wordt uitgebreid 

ingegaan op de handvatten die de protocollen geven, zowel voor de school als voor de ouders. Als 

een kind leesproblemen of mogelijk dyslexie heeft dan heeft dat ook consequenties voor de ouders. 

Voor ouders is het de belangrijkste taak om het kind te blijven bemoedigen en ondersteunen bij het 

leren omgaan met dyslexie. Daarnaast kan de ouder een rol spelen bij het oefenen en trainen. 

Juist kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig met lezen en spellen om een minimaal 

technisch leesniveau te bereiken waar ze verder mee kunnen komen in het onderwijs.  

Volgens het protocol is de hulp van ouders het meest effectief als: 
 u regelmatig extra oefent met uw kind. Liever vier keer in de week 10 à 15 minuten met volle 

aandacht lezen, dan één keer per week een uur. 
 u probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er op school gebeurt. Bijvoorbeeld door boekjes 

op hetzelfde AVI-niveau te lezen. Leerkrachten kunnen ook boekjes meegeven die u thuis samen 
kunt lezen.  

 de extra hulp altijd op een leuke en ontspannen manier gebeurt, zodat het kind gemotiveerd blijft.  
 het kind zelf meedenkt over de extra oefeningen. Bijvoorbeeld door samen naar de bibliotheek te 

gaan om nieuwe boeken uit te kiezen.  
 er voldoende afwisseling is in de oefeningen, bijvoorbeeld door af en toe stripboeken, 

dichtbundels, korte verhalen en informatieve boeken te kiezen.  
 
OBS De Hasselbraam informeert ouders van dyslecten over het dyslexieprotocol en het beleid op 
school d.m.v. een informatiebijeenkomst . Halverwege van elk schooljaar nodigt de leesspecialist de 
betreffende ouders hiervoor uit.  
 
5.7 Omgaan met leesfouten  
Geadviseerd wordt om leesfouten niet voortdurend te corrigeren, omdat een kind daardoor 
ontmoedigd kan raken. In het protocol staat voor leerkrachten een schema voor het omgaan met 
leesfouten. Dit komt neer op eerst even wachten (ongeveer 5 seconden), als een kind bij een woord 
aarzelt. Komt het kind er niet uit, dan zegt u het woord voor en herhaalt u samen het woord of de zin 
nog een keer hardop. Als een kind een woord of zin fout leest, wacht u tot het einde van de zin en 
geeft dan een aanwijzing door te zeggen: "Kijk nog eens naar dit woord". Vervolgens wacht u weer 

http://www.steunpuntdyslexie.nl/
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even. Komt het kind er niet uit, dan leest u het woord of de zin weer voor en herhaalt u dit samen nog 
een keer hardop. Geef veel complimenten!  
 
 
5.8 Evaluatie van de behandeling 
Ter evaluatie van de behandeling wordt er na 3 maanden of na 4 maanden getoetst. 
(11 behandelsessies; 1 toetsmoment; 17 behandelsessies, 1 toetsmoment; 18 behandelsessies, 
1 toetsmoment). Bij leerlingen die al langer worden behandeld (die b.v. al twee toetsmomenten 
hebben gehad) bespreekt de behandelaar met de ouders en met school of de oude of de nieuwe 
toetsmomenten worden gevolgd. Na elk toetsmoment wordt overlegd met ouders en school of de 
behandeling voortgezet of afgesloten wordt. 
 

6. Procedurebeschrijving op OBS De Hasselbraam 

OBS de Hasselbraam neemt de protocollen Leesproblemen en dyslexie als uitgangspunt bij het 

signaleren van mogelijke dyslexie. Van groep 1 tot en met groep 8 worden alle kinderen d.m.v. dit 

protocol gevolgd op het gebied van lezen en spelling. De leerkrachten zijn geprofessionaliseerd om 

lees/spellingproblemen te signaleren. Het is van belang dat signalen van dyslexie bij een kind zo 

vroeg mogelijk worden herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan 

starten, hoe groter de kans op succes. De groepen ½ volgen de leesontwikkeling via observaties en 

de ontwikkelingslijnen ontluikende geletterdheid en auditieve waarneming van KIJK. Daarnaast 

worden de oudste kleuters preventief in november gescreend volgens het screeningsinstrument 

dyslexie kleuters,  zie server: docent/zorgverbreding/leesproblemen en 

dyslexie/dyslexieprotocol/groep 1/2 

Kinderen die opvallen en uitvallen in dit screeningsinstrument worden besproken met de IB-er of lees 
coördinator. N.a.v. deze bespreking worden leerlingen geselecteerd om deel te nemen aan het 
programma BOUW. Ouders worden hierover geinformeerd middels een informatiebijeenkomst. In april 
groep 2 worden deze leerlingen nogmaals op uitvallende onderdelen gescreend. In de overige 
groepen wordt gesignaleerd d.m.v. observaties, methodetoetsen en genormeerde 
lees/spellingstoetsen zoals DMT en Cito Spelling. Ook hier worden opvallende scores besproken met 
IB-er of lees coördinator.  
 
Ondersteuning van kinderen met dyslexie valt onder de basisondersteuning. 

 

Ondersteuningsniveau 1: Basisarrangement; goed lees- en spellingonderwijs in groepsverband 
 
Er is een doelgericht lees- en spellingaanbod in alle groepen. De volgende methodes worden daarbij 
ingezet: groepen ½ :Kleuterplein, groep 3 :Veilig Leren Lezen en groep 4 t/m 8: Estafette en Spelling 
in beeld. Er worden expliciete effectieve instructies gegeven door de leerkracht. De basistijden voor 
lezen (bijlage D) worden in alle groepen gehandhaafd. Deze basiszorg is opgenomen in het 
groepsplan en heeft een preventieve functie. Een deel van de basisleestijd in de tweede helft groep 3 
t/m groep 7 wordt 3x per week 30 minuten ingevuld middels groepsoverstijgend lezen waarbij 
leerlingen homogeen gegroepeerd worden en leesinstructie krijgen op het goede instructieniveau. Er 
wordt veel hardop gelezen/geoefend en weinig schriftelijk verwerkt. In de overige basisleestijd worden 
heterogene groeperingsvormen gebruikt in de eigen groep. 
 
Ondersteuningsniveau 2:  Verdiept arrangement: extra zorg in de groepssituatie door de leerkracht. 
 
De leerkracht signaleert potentiele uitvallers (risicoleerlingen) voor lezen/spelling en zorgt voor 
voldoende differentiatie in de klas. Extra zorg aan de risicoleerlingen vindt plaats middels verlengde 
instructie, herhaling en begeleide inoefening binnen het groepsgebeuren. De leerlingen worden 
geclusterd naar onderwijsbehoeften.  
 
Ondersteuningsniveau 3 :Extra verdiept arrangement;, inzet specifieke interventies uitgevoerd door 
zorgspecialist in de school 
 
De leerkracht stelt d.m.v. observaties, methodetoetsen, Citotoetsen ernstige lees/spellingsproblemen 
vast. Er is sprake van een grote achterstand. In het groepsplan, opgesteld door de leerkracht, is terug 
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te vinden hoe de hulp binnen de groep is georganiseerd. Op basis van toetsgegevens, toetsanalyses 
en observaties wordt er een groepsplan opgesteld waarin wordt geformuleerd:  

 wat het kind precies moet leren en oefenen  
 waar de hulp moet beginnen  
 wat het doel is waar naartoe gewerkt wordt 
 op welke wijze er te werk moet worden gegaan  
 welke oefeningen het kind nodig heeft en welke leermiddelen daarbij nodig zijn  

Kinderen worden op basis van gelijksoortige behoefte gekoppeld om begeleiding binnen de groep te 
kunnen realiseren. De leerkracht voert het groepsplan uit in de groep. Evaluatie vindt plaats d.m.v. 
toetsing en observaties. De leerkracht brengt (en houdt) ouders op de hoogte van het proces en 
ontwikkelingen en bespreekt dit ook met ib-er/leesspecialist. 
Kinderen die uitvallen volgens dit protocol krijgen extra zorg middels de aanwezige methoden en 
materialen op school. Er wordt extra leertijd gecreëerd van 1 uur per week, verspreid over meerdere 
momenten. De leerlingen krijgen intensieve instructie van de onderwijsassistent/leerkracht in een klein 
groepje. Er worden effectieve, intensieve interventies ingezet. In de kleutergroepen wordt n.a.v. de 
dyslexiescreening vanaf 2018 het preventieve interventieprogramma Bouw ingezet ter vervanging van 
de voorschotbenadering. In de overige groepen worden effectieve, intensieve interventies ingezet 
volgens de richtlijnen van de methode Veilig Leren Lezen, Estafette of remediërende methodes zoals 
Pravoo Luc Koning, Connect en Ralfi. 
 
Ondersteuningsniveau 4: Diagnostiek en behandeling in het zorginstituut 
 

Wanneer eerder geboden hulp niet tot het gewenste resultaat heeft geleid (didactisch resistent) kan 
mogelijk gesproken worden over hardnekkigheid van het leesprobleem en signalen van ernstige, 
enkelvoudige dyslexie. In dat geval kan er geadviseerd worden een beroep te doen op de 
vergoedingsregeling dyslexie in het kader van diagnose en het realiseren van extra hulp vanuit de 
vergoedingsregeling.  
De school gaat door met de begeleiding vanuit haar mogelijkheden binnen het groepsgebeuren, 
gebaseerd op de adviezen vanuit het dyslexieprotocol. Daarbij is OBS De Hasselbraam niet 
afhankelijk van een diagnose dyslexie. Ingeschakelde externe begeleiding in het kader van de 
vergoedingsregeling (medebehandelaar) is wel afhankelijk van de diagnose. Tevens kan met ouders 
afgesproken worden om compensatie en dispensatie in te zetten. Dit wordt opgenomen in een 
voortgangsoverzicht. We spreken van zorg op niveau 4.  
Dyslexie wordt onderzocht en eventueel vastgesteld. Er volgt een (vergoede) dyslexiebehandeling 
door externen. Het is belangrijk om te kijken of een diagnose echt noodzakelijk is. De begeleiding van 
het kind is op school niet wezenlijk anders. Een diagnose kan soms vanuit sociaal-emotioneel oogpunt 
een meerwaarde hebben.  
 
We kijken niet alleen naar kinderen die uitvallen met een IV en V-score. Er kunnen ook kinderen zijn 
die vallen binnen de signaallijn lees/spellingproblemen die we bij het interpreteren van toetsresultaten 
hanteren:  

o zwakke DMT en AVI (waarbij AVI mogelijk beter scoort dan de DMT) 
o zwakke spellingresultaten 
o discrepantie tussen DMT/AVI/spelling t.o.v. rekenen en begrijpend lezen (evt. technisch lezen 

gecompenseerd) 
Het gaat hierbij om een combinatie van gegevens die maken of een kind binnen de signaallijn valt. 
Kinderen die hier binnen vallen worden over het algemeen meegenomen in het groepsplan om te 
zorgen dat zij zich voldoende blijven ontwikkelen op het gebied van technisch lezen en/of spelling. De 
leerkracht brengt (en houdt) ouders op de hoogte van het proces en ontwikkelingen. 
 

 

Soms komen pas in de loop van de schoolloopbaan signalen van dyslexie naar voren en kan een 
diagnose pas in het voortgezet onderwijs gesteld worden, wanneer de vreemde talen problemen 
opleveren. De leerkracht bespreekt met ouders de ontwikkelingen. Indien noodzakelijk wordt 
compensatie en dispensatie afgesproken. Dit wordt vastgelegd in het voortgangsoverzicht 
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Bijlagen 

Bijlage A: Dyslexiesignalen per leeftijdsgroep 

Per leeftijdsgroep zijn er verschillende signalen die kunnen duiden op (aanleg voor) dyslexie bij 
kinderen. 

Leeftijdsgroepen 

 kleuterleeftijd 

 onderbouw basisonderwijs 

 bovenbouw basisonderwijs 

 voortgezet onderwijs 

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 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. 

Niet alle kinderen met deze problemen ontwikkelen echter dyslexie. Een vertraagde spraak-
/taalontwikkeling en dyslexie in de familie heeft wel een zekere voorspellende waarde. 

Signalen onderbouw basisonderwijs 

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 

Signalen voor dyslexie in 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 

http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/herkennen-van-dyslexie/signalen-per-leeftijd/#kleuter
http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/herkennen-van-dyslexie/signalen-per-leeftijd/#onderbouw
http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/herkennen-van-dyslexie/signalen-per-leeftijd/#bovenbouw
http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/herkennen-van-dyslexie/signalen-per-leeftijd/#vo
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Signalen bovenbouw basisonderwijs 

In de bovenbouw van de basisschool s 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. 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 spellingsfouten maakt bij vrije schrijfopdrachten 

 vaak fonetisch spelt (letterlijk opschrijft wat hij hoort) 

 de spellingsregels slecht onthoudt 

 zichzelf niet of nauwelijks corrigeert 

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. 

Signalen voortgezet onderwijs 

Soms wordt dyslexie pas ontdekt als uw kind al naar het voortgezet onderwijs gaat. Dit kan komen 
doordat de basisschool het niet heeft herkend, of omdat de leerling door een zeer goede intelligentie 
in staat was de problemen te camoufleren. 

In het voortgezet onderwijs vallen deze kinderen dan op omdat ze: 

 heel veel nieuwe woorden tegelijk moeten leren en vaak onder tijdsdruk moeten presteren 

 vreemde talen krijgen, waarbij de spellingsregels vaak onduidelijk zijn 
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Bijlage B: Checklist Leerlingdossier Dyslexie 
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Bijlage C: Voortgangsoverzicht compensatie en dispensatie 

 

Startdatum voortgangsoverzicht: 
Evauatiedatum1: 
Evaluatiedatum 2:        

Naam:          

Geboortedatum:  

Ingevuld door:  

 sterke vermoedens dyslexie 
 dyslexie 

 ernstige rekenproblematiek 
 sterke vermoedens dyscalculie 
 dyscalculie 

 
  

Dispensatie-compensatie bij lezen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Algemene maatregelen: 
  
extra tijd (indien niet toereikend minder stof) 
voorlezen teksten door leerkracht 
geen onvoorbereide/onverwachte leesbeurt  
vergroten van leesteksten van A4 naar A3  
werken met leesliniaal  
leesmaatje  
sprint plus, digitale lesboeken 
pre-teaching teksten door ouders thuis 
 
 
Leesmotivatie 
boeken die qua inhoud aansluiten bij de leeftijd 
en interesses, maar die qua technisch niveau 
vereenvoudigd  zijn (makkelijk lezen) 
luisterboeken via aangepast lezen 
gebruik daisylezer (boeken via bieb/superboek 
); digitale boeken lezen, waarbij het kind mee 
kan lezen/mee kan bladeren. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Toetsing 
 
extra tijd 
vergroting van A4 naar A3, bij 
methodetoetsen, begrijpend leestoetsen  
LOVS. Eventueel AVI, maar niet bij DMT 
begrijpend leestoetsen  LOVS en de 
entree- en eindtoets op audio/Sprint  
 

Dispensatie-compensatie bij spelling  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Schriftelijk werk:  
 
extra tijd 
gekopieerde oefeningen bladzijdes uit lesboek 
spelfouten worden niet gecorrigeerd bij niet- 
spellingstaken  
spellingmaatje 
gebruik van opzoekboekje/stappenkaarten bij 
schriftelijke verwerking  
sprint plus 
compensatie schrijfmotoriek door inzet 
computer met tekstverwerker (spellingcontrole) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Toetsing 
 
extra tijd, afname in meerdere delen 
vergroting van A4 naar A3, bij 
methodetoetsen, spellingtoetsen  LOVS. 
dictee met tekstverwerker op de 
computer (met spellingcontrole, ter 
compensatie schrijfmotoriek) 
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Dispensatie-compensatie bij rekenen 
Algemene maatregelen:  
 
extra tijd (indien niet toereikend minder stof) 
gebruik van tafelkaart  
gebruik van kaart metriek stelsel 
gebruik van stappenkaarten t.a.v. de diverse 
oplossingsstrategieën/leerlijn 
gekopieerde oefeningen  
gebruik uitrekenpapier (noteren tussenstappen 
bij hoofdrekenen)  
hanteren vaste rekenstrategie (deze is 
opgenomen in opzoekboekje/schrift.) 
 
Opmerking: hulpmiddelen proberen af te 
bouwen i.v.m. materiaalafhankelijkheid 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Toetsing 
 
extra tijd bij rekentoetsen 
vergroting van A4 naar A3, bij 
methodetoetsen, rekentoetsen  LOVS. 
gebruik uitrekenpapier (noteren 
tussenstappen bij hoofdrekenen) 
gebruik van 
opzoekboekje/stappenkaarten (ook bij 
LOVS, entreetoets en Cito-eindtoets)  
audioafname LOVS, entreetoetsen en 
Cito-eindtoets 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Overige maatregelen, indien OPP 
 
aangepaste beoordeling waarbij de inspanning wordt beoordeeld en groei inzichtelijk wordt 
leenwoorden bij spelling groep 7/8 overslaan 
Engels laten vallen 
gebruik rekenmachine tijdens toetsen 
gebruik opzoekboekje/stappenkaart alle toetsen 

 Handtekening voor akkoord Ouders :       
 
School :                                                          

 

 

Evaluatie 1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie 2: 
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Bijlage D: Basistijden voor lezen 

 

Kwaliteitskaart tijd voor lezen en taal gaat uit van basismodel van ongeveer 8 uur per week voor  
 

 Aanvankelijk of Voortgezet technisch lezen  
 Begrijpend lezen 
 Voorlezen, leesvormen en gevarieerde activiteiten rond boeken in samenhang met 

woordenschatontwikkeling 
 Taal; spreken luisteren, stellen, spellen,woordenschat,taalbeschouwing 

 
 

Kwaliteitskaart VTL  VLL/Estafette 

Groep 3 420 min Lezen/taal 480 min 

Groep 4 150-180 min  180 min 

Groep 5 120-150 min  180 min 

Groep 6 120 min 135 min 

Groep 7/8 30-60 min Light 65 min 

 

 


