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Doel van het protocol 
 
Doel van het protocol dyslexie van de Jozefschool is het beschrijven en uitvoeren van een zo goed 
mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen. Het protocol legt duidelijk uit 
wat de oorzaken en de gevolgen zijn van dyslexie. Het geeft een goed beeld van waar een kind met 
dyslexie tegenaan loopt en hoe wij als school daarop inspelen. Het maakt onderdeel uit van het 
taalbeleidsplan van de Jozefschool. 

 
Definitie van dyslexie 
 
Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed 
functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden. 
Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te 
moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als 
er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- 
als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. 
De definitie van de Stichting Dyslexie Nederland (versie 2003) wordt als volgt beschreven: 
 
“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”. 
 
In de kern van de zaak is er bij dyslexie sprake van een leerproblematiek (beter gezegd een 
leerstoornis) die zich bij een schoolkind voordoet als een zeer problematisch verlopend, stagnerend 
of verstoord proces van leren lezen en spellen. 
Ongeacht alle pedagogisch-didactische inspanningen van de school, de interventies van school, de 
ouders en eventuele hulpverleners, laat het proces van leren lezen en spellen zich wel verbeteren 
maar niet meer (geheel) herstellen tot een normaal, probleemloos functioneren. 
 

Enkele belangrijke feiten en inzichten rond dyslexie 
 

1. Er is sprake van een hardnekkige stagnatie in de automatisering; d.w.z.het automatisch 
woorden kunnen lezen en schrijven zoals dat in het Nederlands afgesproken is. Er zijn 
leerlingen bij wie de opbouw van de letterkennis en de leeshandeling redelijk of zelfs zonder 
kennelijke problemen verloopt maar die vervolgens niet goed op tempo komen. 

 
2. Een tweede belangrijk aspect is dat dyslexie wordt opgevat als een aanleerprobleem waarbij 

onmiddellijk wordt gewezen op de kinderen die direct of wat later in groep 3 stagneren in de 
opbouw van de letterkennis (de klank-tekenkoppelingen van onze taal) en de leeshandeling. 
Dit is een ernstiger probleem, te meer daar deze kinderen later meestal ook 
automatiseringsproblemen laten zien. 

 
3. Een belangrijk aspect is de kenschetsing van dyslexie op woordniveau. Dit betekent dat er 

niets wordt gezegd over het vermogen tot tekstlezen en het begrijpend lezen dat bij veel (de 
meeste) dyslectische leerlingen aanmerkelijk sterker is dan de woordherkenning (=het vlot 
en accuraat lezen van losse woorden) Er zijn zelfs leerlingen die als dyslectisch gelden maar 
in het voortgezet onderwijs gewoon meekunnen omdat hun tekstlezen van voldoende 
kwaliteit is. 
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4. Dyslexie betreft in de groepen 3-4 meestal lezen én spellen, hetgeen ook de meest 

voorkomende variant is. Bij oudere leerlingen (en volwassenen) zie je dan geregeld dat – 
door veel oefening – het lezen van tekst op den duur betrekkelijk weinig of zelfs geen 
problemen meer oplevert; hun spelling blijft daarbij vaak achter.  
Een tweede variant van een zwakke spelling bij een redelijke (in elk geval betere) 
leesontwikkeling komt met regelmaat voor (zo vanaf groep 4 van de basisschool). 
De derde variant van zwak (met name zeer traag) lezen bij een redelijk tot zelfs goede 
spelling komt het minst voor. Deze laatste variant komt vooral voor bij onzekere kinderen 
(weinig zelfvertrouwen) en/of met een geringe zelfregulatie. De indruk is dat dit meer 
meisjes dan jongens zijn en bij adequate behandeling kan er mogelijk geen sprake zijn van 
‘echte’ dyslexie. 

 
5. De uitspraak dat er bij dyslexie sprake is van een stoornis in de verbale informatieverwerking 

houdt een duidelijk verklarend element in. Daarmee wordt bedoeld dat dyslexie in de grond 
van de zaak een taalprobleem is.  
Dit is soms gemakkelijk aan te voelen als blijkt dat kinderen in hun vroegkinderlijke 
ontwikkeling een moeizame mondelinge taalontwikkeling hebben doorgemaakt (zoals kan 
blijken uit laat gaan praten, moeilijk verstaanbaar zijn en logopedische bemoeienis). Binnen 
die taalontwikkeling is het dan vooral de fonologische ontwikkeling die in negatieve zin 
opvalt: bijvoorbeeld een  moeizame taalwaarneming, een gebrekkige articulatie en een zwak 
presteren in situaties en bij taken waarin het kunnen omgaan met de klanken van het 
Nederlands centraal belangrijk is.  
Dyslectische kinderen kunnen zowel op jongere als latere leeftijd ook moeite hebben met 
taken waarin talige informatie snel en op volgorde moet worden opgenomen, vastgehouden 
en weer gereproduceerd. Het kan dan ook gaan om temporele ordening (van begrippen) en 
tijdsbesef. Bij het zoeken naar verklarende elementen voor dyslexie gaat het vaak om dit 
soort aspecten die buiten het directe lezen en spellen liggen. 

 
6. In allerlei hedendaagse opvattingen over dyslexie wordt rekening gehouden met de 

intelligentie van kinderen. Dit gebeurde in ons land ook tot half jaren negentig toen het 
dyslexiebegrip sterk werd bepaald door de opvattingen van Dumont. In deze denkwijze was 
een lage intelligentie een uitsluitingscriterium: er moest sprake zijn van een minimaal 
(laag)gemiddelde intelligentie om van dyslexie te kunnen spreken. Vanaf 1995 is het niveau 
van cognitief functioneren uit de definitie en de criteria gehaald. 
Toch wordt er in de jongste brochure van de Stichting Dyslexie weer een ondergrens 
genoemd (IQ-niveau 70). In feite is het dyslexiebeeld door deze opvatting ingewikkelder 
geworden omdat lagere intelligentie over het geheel genomen ook lagere prestatieniveaus 
van schoolvorderingen met zich meebrengt. 
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In welke mate komt dyslexie voor? Valt dyslexie te voorkomen? 
 
Dyslexie valt niet te voorkomen. Het is een ‘automatisch’ bijverschijnsel van het feit dat kinderen het 
proces doormaken van het komen tot geletterdheid, het kunnen deelnemen aan en gebruik maken 
van de schriftelijke taal. Voor een beperkt aantal kinderen leidt dit tot een grote en langdurige 
leerproblematiek. De belangrijke gedachte hierbij is dat deze kinderen biologisch of neurologisch niet 
voldoende zijn uitgerust om dat proces van geletterdheid zonder mankeren uit te voeren.  
 
In de West-Europese landen en de VS wordt het dyslexiepercentage in de regel geschat tussen de 2 
en 5 procent. Soms zijn percentages oplopend tot 10% genoemd. Van belang hierbij is hoe je dyslexie 
definieert en welke criteria je hanteert voor de bepaling van de zwakte van de woordherkenning en 
de spelling. Een recent grootschalig onderzoek in Nederland(bij leerlingen uit groep 8) levert een 
voorkomen van 3,6% op. 
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Algemene kenmerken van dyslexie 
 
Vooraf is het belangrijk om op te merken dat niet ieder kind dat een of meer van de volgende 
kenmerken heeft, per definitie dyslectisch is.  
 
Kinderen met dyslexie kunnen veel verschillende kenmerken vertonen. Er zijn een paar dingen die 
vaststaan over dyslexie: 

• het kan erfelijk zijn. 

• Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. 

• Het heeft niets te maken met intelligentie (hoewel men naar de laatste inzichten een 
ondergrens van 70 (IQ) hanteert). 

• Dyslexie gaat niet over. 

• Het geheugen, de concentratie en het niet kunnen ordenen zijn vaak minder sterk. Ze zijn 
daardoor dikwijls vergeetachtig of raken hun spullen kwijt. 

• Doordat het tijdsbesef vaak niet zo goed is komen ze nog al eens te laat of is het werk niet af. 

• Dyslectische kinderen zijn motorisch vaak niet zo sterk, maar dit hoeft niet altijd zo te blijven. 

• Meestal zijn ze minder taalvaardig. Ze hebben het antwoord niet zo snel klaar, zijn vaak 
verlegen of onzeker. 

• Het kind is sterk visueel ingesteld; het leert meer door kijken dan door te luisteren.  

• Vaak kunnen ze problemen heel goed overzien (helicopterview) en zijn heel creatief in het 
bedenken van oplossingen. 

• Hun invoelend vermogen is sterk ontwikkeld. 
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Specifieke kenmerken in de kleuterleeftijd 
 
Motorische ontwikkeling: 
 

• niet goed kunnen kruipen. 

• Laat met lopen, zwemmen, fietsen e.d. door een slechte balans en coördinatie. 

• Geen goed evenwichtsgevoel. 

• Onhandig met eten, aankleden, knippen, plakken etc. 

• Veters leren strikken is moeilijk. 
 

 
Spraak- en taalontwikkeling: 
 

• Het kind is niet “talig” ingesteld. 

• Laat met praten, praat vaak lang haperend of krom. 

• Heeft moeite met het onthouden van rijmpjes. 

• Woordvindingsproblemen. 

• Moeite met het vertellen en onthouden van een gebeurtenis in de juiste volgorde en tijd. 

• Moeite met de kleuren, de dagen van de week en abstracte begrippen zoals links, rechts, 
eerste, laatste, etc. 

• Het auditieve korte geheugen is zwak. 

• Moeite met het onthouden van meervoudige opdrachten. 

• De auditieve discriminatie is zwak. 

• Het kind praat toonloos en legt de klemtoon verkeerd. 

• Een woord in lettergrepen zeggen is moeilijk. 

• De actieve woordenschat is kleiner dan de passieve. 

• Met de handen kan het kind heel expressief zijn. 

• Het vervoegen van werkwoorden is opvallend zwak. 

• Ditzelfde geldt voor enkelvoud/meervoud. 

• Heel typisch is het blijven schrijven in spiegelschrift en van rechts naar links schrijven. 

• Slechte concentratie. 

• Het niet goed kunnen objectiveren en abstraheren. 
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Specifieke signalen in de groepen 3 en 4 (leeftijd 6-8 jaar) 
 
 
Algemeen:   
 

• Het welbevinden is minder. 
 
 
Taalproblemen:  
 

• Zie ook: spraak- taalontwikkeling kleuters. 

• Het kind heeft moeite met het onthouden van de taaltekenkoppeling. 

• De tweetekenklank au, ie, eu, ui en oe kunnen niet vlot benoemd of geschreven worden en 
er komen spiegelingen voor. 

• Het verwisselt klanken/letters die op het gehoor veel gelijkenis hebben zoals eu, ui, uu en u. 

• Ze blijven lang spellend lezen of gaan vroeg radend lezen. 

• De associatie tussen vorm en klank van de letter levert veel moeite op; vooral de b, d en p 
blijven te lang een probleem. 

• Moeite met de auditieve analyse ( het opsplitsen van een woord in losse klanken), de 
auditieve synthese (het samenvoegen van losse klanken tot een woord) en het (kort) auditief 
geheugen zijn typische signalen.  

• Het niet beheersen van abstracte begrippen (eerste, laatste, voorste, achterste) breekt nu 
op. 

• Het maken van fonologische fouten. 
 
 
Rekenproblemen: 
 

• Het omkeren van de cijfers, bv. 69 en 96. 

• Moeite met het automatiseren van splitsingen tot 10 en over het tiental heen rekenen tot 
20. 

• Het leren van de tafels. 

• De volgorde in een cijferreeks. 
 
 
Schrijven: 
 

• Dyslectische kinderen hebben vaak een krampachtig handschrift wat voorkomt uit een 
slechte motoriek. 
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Specifieke kenmerken bij kinderen van de groepen 5 t/m 8 (8 – 12 jaar) 
 
Veel signalen zijn hiervoor reeds beschreven maar specifieke problemen kunnen zich voordoen in 
deze leeftijdsgroep. 
 

• Wees alert op een discrepantie tussen het technisch lezen en het begrijpend lezen. Dit komt 
vaak voor bij intelligentere dyslectische kinderen. 

• Er is nog steeds moeite met lezen. Het kind leest traag, radend of spellend of een combinatie 
van beide. 

• De spelling is nog steeds zwak. 

• Het slechte handschrift vormt een grote belemmering voor de spelling. 

• Het slechte automatiseren van het rekenen zorgt voor een rekenachterstand. 

• Moeite met hoofdrekenen ( korte termijngeheugen). 

• Het trage lezen zorgt ook voor problemen bij de zaakvakken.  

• Topografie met vaak moeilijke plaatsnamen in relatie tot een zwak oriëntatievermogen is 
een ramp. 

• Moeite met het onthouden van losse informatie, zoals jaartallen. 

• Moeite met het onthouden van meervoudige opdrachten. 

• Klokkijken (ook digitaal) kost veel tijd en moeite. 

• Extreme spanningen bij proefwerken en overhoringen. 

• Het stilleestempo kan beter zijn dan het verklankend leestempo. 
 
 

Specifieke moeilijkheden in het voortgezet onderwijs 
 
De keuze van het vervolgonderwijs is voor dyslectische kinderen erg belangrijk. Het ligt dus voor de 
hand om een school te kiezen met een goed dyslexiebeleid. 
Als een dyslectisch kind zich op de basisschool nog heeft weten te redden, dan kan het alsnog 
vastlopen in het voortgezet onderwijs. Het leren van vreemde talen is dan vaak de druppel die de 
emmer doet overlopen. De vele nieuwe woordjes tegelijk leren, het presteren onder tijdsdruk en de 
vaak onduidelijke spellingsregels zijn hiervan de oorzaak. Soms wordt dan pas het etiket “dyslexie” 
afgegeven.  
 
Enkele typische kenmerken die zich in het voortgezet onderwijs voordoen, zijn: 
 

• Een slecht mondeling en/of schriftelijk taalgebruik. 

• Het spreken en schrijven in korte zinnen. 

• Een zwak werkgeheugen. 

• Moeite met het onthouden van woordjes, rijtjes, jaartallen. 

• Een zwak gevoel voor ordening en tijd. 

• Een onleesbaar handschrift. 

• Veel verbeteringen en doorhalingen. 

• Weinig structuur in de huiswerkplanning. 

• Extreme spanningen bij proefwerken en overhoringen. 

• Tijdsproblemen bij proefwerken en examens. 
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Protocol dyslexie in de groepen 1-2 
 
In de onderbouw leert een kind de eerste beginselen van het lezen. Bij kinderen die een groter risico 
lopen op dyslexie is het in deze periode heel belangrijk goed te letten op de signalen van 
leesproblemen.  
Het begint al bij de fase van het voorbereidend lezen waarin kinderen taalbewustzijn ontwikkelen en 
eerste pogingen doen om letters te lezen en te schrijven. 
Ouders kunnen in deze periode een heel belangrijke rol spelen door aan de ene kant veel met taal 
bezig te zijn, veel voor te lezen en daar samen over te praten, veel rijmspelletjes en dergelijke te 
doen. Aan de andere kant kunnen ouders letten op signalen die wijzen op problemen.  
 

 
Observatie- en meetinstrumenten in groepen 1-2 
 
Het is belangrijk om lees- en spellingsproblemen zo vroegtijdig mogelijk te signaleren en te 
behandelen. Onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat dit laatste het meeste effect heeft aangezien 
de flexibiliteit van de hersenen bij kleuters veel groter is dan die van oudere kinderen en verder is het 
belangrijk om achterstand en frustratie te voorkomen. Ook al komt het correct leren lezen en 
schrijven pas in groep 3 aan de orde, in de groepen 1 en 2 kan op speelse wijze al heel wat 
voorbereidend werk worden gedaan. 
 
KIJK 
 
Om kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling te kunnen begeleiden, om tijdig achterstanden te 
signaleren en om het onderwijsaanbod te kunnen afstemmen op de behoefte van kinderen, is het 
belangrijk om goed zicht te hebben op het verloop van hun ontwikkeling. Op de jozefschool wordt 
hiervoor gebruik gemaakt van het registratie en signaleringsinstrument ‘KIJK’.  Hiermee kan de totale 
ontwikkeling van kinderen in beeld worden gebracht. Enerzijds wordt er gekeken naar 
basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van risicofactoren en anderzijds naar aspecten van 
de kinderlijke ontwikkeling. De registraties worden twee maal per jaar ingevoerd en wordt het 
groepsplan besproken in de parallelvergaderingen en tevens met IB. 
Wanneer er sprake is van stagnatie van de ontwikkeling van een kind dan wordt dit besproken met 
IB/RT. Via observatie en extra ondersteuning wordt geprobeerd duidelijkheid te krijgen in de 
problemen. 
Kijk sluit nauw aan bij de Tussendoelen beginnende geletterdheid welke bewust in de thema’s in de 
klas aan de orde komen: 
• Boekoriëntatie. 

• Verhaalbegrip. 

• Functies van geschreven taal. 

• Relatie gesproken/geschreven taal. 

• Taalbewustzijn. 

• Alfabetisch principe : letterkennis; 

• Functioneel schrijven en lezen;  
· nieuwsgierig naar lezen en schrijven. 
· Genieten van voorlezen. 
· Leest zelf boeken of doet alsof. 
· Eigen schrijfuitingen: soort tekeningen. 
· Letterachtige reeksen. 
· Begin klanktekenkoppeling. 
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Toetsen groepen 1-2 
 
Bij alle kinderen in groep 2 worden de M2 Cito-toetsen  voor kleuters afgenomen. Er wordt getoetst 
op de onderdelen:   
 

• Taal voor kleuters. 

• Ruimtelijke oriëntatie. 
 
Wanneer kinderen uitvallen op één of meerdere van bovenstaande toetsen (scores IV of V) dan 
worden de hulpprogramma’s van de CITO ingezet.  
 
Tevens wordt in groep 2 de letter- en kleuren benoemtoets afgenomen. 
 

Meet- en signaleringsmomenten  
 
In groep 1 en 2 zijn er verschillende momenten waarop de ontwikkeling van kinderen in beeld wordt 
gebracht: 

• Observaties van leerkrachten.  

• Cito-toetsen in de maand januari voor groep 2 (hierbij worden de Medio toetsen bij alle 
kinderen van groep 2 afgenomen en alleen bij de IV en V scores wordt in juni de E toets 
afgenomen) 

• KIJK registratie in de maanden januari en mei. 

• Registratieformulier van de methode ‘Schatkist’. 

• Letter- en kleuren benoemtoets in groep 2, januari en mei. 

• Signaleringslijst voor dyslexie. 
 

Interventie 
 
Indien de leerkracht het vermoeden heeft dat de taal-leesontwikkeling achterblijft (of niet in 
overeenstemming is met de geschatte vermogens van het kind) en in de toekomst voor 
leesproblematiek zou kunnen gaan zorgen, wordt er extra hulp geboden. Verder wordt er extra hulp 
geboden wanneer een kind uitvalt op een (of meerdere) toets(en) en op de ontwikkelingslijnen,  
mondelinge taalontwikkeling, beginnende geletterdheid, auditieve waarneming en visuele 
waarneming, van KIJK. Hierbij geldt het criterium Cito ‘Taal voor kleuters’ score IV of V en/of score op 
de letter benoemtoets januari groep 2 ≤ vijf letters en in mei ≤ twaalf letters. 
 
Deze hulp kan bestaan uit:  

• Extra oefening in de kleine kring. 

• Extra oefening op de woensdagochtend. 

• Starten van de voorschotbenadering (na de toets van januari in groep 2); zie bijlage 1. 

• Indien mogelijk R.T. buiten de klas. 

• Inzet programma BOUW! bij score van 6 letters of minder bij afname letterbenoemtoets. 
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Protocol dyslexie in de groepen 3  
 

 
De beginsituatie van de “geletterdheid” bij kinderen in groep 3 is zeer gevarieerd. Sommige kinderen 
kunnen al lezen terwijl anderen slechts een paar letters kennen en weer anderen helemaal geen 
interesse tonen voor geschreven taal. De leerkracht moet rekening houden met deze verschillen om 
leesproblemen tijdig te kunnen signaleren. Daarom is het van belang de beginsituatie goed in beeld 
te brengen. Dit geldt voor alle kinderen, en dus niet alleen van de risicoleerlingen. Er zijn kinderen die 
zich als kleuter goed ontwikkelen en in groep 3 onverwacht moeizaam leren lezen.  
Bij de overdracht van kinderen uit groep 2 naar groep 3 wordt gebruik gemaakt van een 
signaleringslijst waarop de taalontwikkeling en de risicofactoren zijn opgenomen.  
Deze beginschets is ook nodig om de latere toetsresultaten beter te kunnen ijken. Aan de hand van 
de toetsgegevens kan de ontwikkeling van de “geletterdheid” van het kind geschetst worden. Van  
leerlingen die al snel uitvallen wordt een profielkaart gemaakt (Struiksma). Deze profielschets wordt, 
indien nodig, om de zoveel maanden herhaald. 

 

 
Observatie- en meetinstrumenten in de groepen 3 
 
Bij overdracht van groep 2 naar groep 3 heeft de leerkracht duidelijk in beeld welke leerlingen  
risicoleerlingen zijn. Deze leerlingen krijgen vanaf begin groep 3 extra instructie.  
Verder observeert de leerkracht de vorderingen van alle leerlingen op het gebied van de taal-lees 
ontwikkeling. Daarnaast kan de leerkracht de werkhouding, taakuitoefening en concentratie van de 
leerling observeren. De houding en manier van werken kan ook duiden op problemen. 
 
 
Veilig Leren Lezen (VLL) 
 
In de groepen 3 wordt gebruik gemaakt van de methode VLL. Deze methode beslaat per jaar twaalf 
kernen waarbij iedere kern afgesloten wordt met een toets. Naast observaties is het gegeneerde 
groepsresultaat na het afnemen van de toets van een kern en het daaruit volgende groepsplan 
leidraad voor het handelen van de leerkracht. VLL sluit ook aan bij de ‘Tussendoelen beginnende 
geletterdheid’ waarbij de volgende tussendoelen centraal staan: 

• Functioneel ‘schrijven’ en ‘lezen’. 

• Technisch lezen en schrijven, start. 

• Technisch lezen en schrijven, vervolg. 

• Begrijpend lezen en schrijven. 

 
 
Toetsen groep 3 
 
De volgende toetsen worden in de groepen 3 afgenomen: 

• Methode gebonden toetsen van VLL  
o Herfstsignalering (rond de herfstvakantie) 
o Wintersignalering (na kern 6, rond februari) 
o Lentesignalering (rond maart) 
o Zomersignalering (rond mei) 

• Methode gebonden toetsen Wereld in Getallen. 

• Cito Spelling (rond februari en mei) 

• Cito Rekenen (rond februari en mei) 
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• Drie minuten toetsen (DMT): 
o DMT kaarten 1 en 2 na afronding kern 6 van VLL, rond februari.  
o DMT kaarten 1,2 en 3 in mei.  

• AVI toetsen eind februari, na Kern 7, vóór het 2e rapport en in juni. 
 
Wanneer kinderen uitvallen op één of meerdere van bovenstaande toetsen (Cito scores IV of V) dan 
worden de hulpprogramma’s van Cito ingezet.  
 
 

Meet- en signaleringsmomenten 
 
Herfstsignalering (oktober) 

Rond de herfstvakantie toetst de leerkracht de leesontwikkeling van elk kind met een aantal 
individuele toetsen, die aansluiten bij VLL. Een leesachterstand die nog niet door de leerkracht is 
opgevallen, wordt hierdoor duidelijk in beeld gebracht. 

Tijdens deze toets bekijkt de leerkracht per leerling of deze: 

• alle letters beheerst die in de methode zijn aangeboden 

• van een uitgesproken klank de bijbehorende letter kan opschrijven 

• nieuwe en afgeleide woorden kan maken met de letters die tot dan toe zijn aangeboden. 
 
 
Wintersignalering (februari) 

Rond februari zijn alle letter-klankkoppelingen behandeld en beheersen kinderen meestal de 
basisleesvaardigheid. De leerkracht toetst de elementaire leesvaardigheid, de letterkennis en de 
snelheid waarmee een woord wordt gelezen. 

 
Lentesignalering (maart) 

Eind maart vindt er soms een tussenmeting plaats bij zwakke lezers. Daarin kijkt de leerkracht in 
hoeverre letterkennis en lezen geautomatiseerd zijn. ‘Geautomatiseerd’ betekent dat het kind niet 
hoeft na te denken over de betekenis van een letter en niet meer letter voor letter leest, maar het 
woord als geheel overziet. 
Ook wordt bekeken wat het effect is van de begeleiding van de zwakke lezers in de periode ervoor. 

 
Zomersignalering (mei/juni) 

Wanneer bij de eindmeting in mei of juni de extra hulp bij het leren lezen in de periode ervoor weinig 
tot geen resultaat gehad heeft, het kind nog steeds radend of spellend leest en het de streefdoelen 
(AVI-niveau E3) voor groep 3 niet heeft gehaald, moet rekening gehouden worden met een 
eventueel leesprobleem. 
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Interventie 
 

Uit de toets resultaten van de herfstsignalering blijkt welke leerlingen in aanmerking komen voor 
extra leesbegeleiding. Indicaties hiervoor zijn: 

• kinderen die onder het gemiddelde scoren op de toetsen. 

• Kinderen die de tot dan toe aangeleerde grafemen nog niet voor 100% beheersen en/of daar 
veel tijd voor nodig hebben. 

• Kinderen die bij de afgeleide en nieuwe woorden veel fouten maken en/of daar veel tijd voor 
nodig hebben.     

 
De interventie bestaat uit: 

• Verlengde instructie. 

• Flitsen van letters. 

• Leeskaarten mee naar huis om thuis extra te oefenen. 

• Voor-koor-doorlezen  

• Cito hulpprogramma’s. 

• BOUW! voortzetten of alsnog inzetten. 

• Vanaf start schooljaar inzet ‘Connect klanken en letters’. 

• Vanaf februari ‘Connect woordherkenning’. 
  
Als alle letters zijn aangeboden, wordt de leesvaardigheid van de leerlingen getoetst met behulp van 
de AVI-toetsen.  

 
Naar aanleiding van de resultaten van de toetsen en de bevindingen van de leerkracht kan de 
interventie uitgebreid worden met: 

• een leesmap mee naar huis te geven om extra te oefenen. In deze map zit ook een 
begeleidingsboekje voor ouders. Deze leesbladen zijn specifiek gericht op de problemen die 
het kind heeft (Zuidvallei voor raders en spellers, leesbegeleidingsbladen van Luc Koning, 
Alle Kinderen Leren Lezen enz.). Wekelijks komen de leesmappen terug en wordt voor nieuw 
leesmateriaal gezorgd. Naar behoefte volgt er een evaluatie in de vorm van het toetsen van 
de AVI kaarten. 

• Flitsen achter de computer. 

• Opstellen HP ‘vermoeden dyslexie’ in samenspraak met IB-er en ouders. 
NB. Alleen indien er sprake is geweest van een doublure groep 3. 

      
 
Tevens wordt bekeken of en zo ja, welke interventies verder gecontinueerd worden in groep 4. 
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Protocol dyslexie in de groepen 4 
 
In groep 4 is het heel belangrijk om de zwakke lezers te (blijven) signaleren, omdat deze kinderen het 
gevaar lopen hun leesmotivatie kwijt te raken. Verder zal bij overdracht duidelijk zijn welke 
interventies reeds hebben plaatsgevonden en het effect ervan besproken worden waarna bekeken 
wordt hoe de aanpak in groep 4 zal plaatsvinden. 
 

Observatie- en meetinstrumenten in de groepen 4 
 
De leerkracht hanteert een lijst met observatiepunten om zo de leerling goed te kunnen (blijven) 
volgen. De observatiepunten zijn: 

• Hanteren van leesstrategieën 
o als de leerling spelt, doet hij dat hoorbaar of verinnerlijkt? 
o als de leerling raadt, doet hij dat op basis van de context (rekening houdend met de 

zin) of blindelings? 
o maakt de leerling gebruik van lettercombinaties? 

• De leessnelheid 
o hoe is de leessnelheid vergeleken met groepsgenoten? 
o begint de leerling regelmatig opnieuw met lezen? 
o herhaalt de leerling vaak woorden? 

• Het gebruik van de contextinformatie (informatie uit de zin of de tekst) 
o maakt de leerling gebruik van de zincontext bij het lezen van zinnen? 
o maakt de leerling gebruik van illustraties? 

• Problemen met het lezen van bepaalde woorden 
o heeft de leerling problemen met het lezen van bepaalde woorden? 

zo ja, welke soorten woorden zijn dat? 
Veel zwakke lezers hebben problemen met het lezen van meerlettergrepige woorden 
en met woorden die voor- of achteraan drie medeklinkers hebben. 

• De uitspraak 
o hoe is de uitspraak tijdens het hardop lezen? 

Bij sommige leerlingen wordt het lezen negatief beïnvloed door slecht 
articuleren, gebruik van dialect of slechte verstaanbaarheid. Vaak is dit een al langer 
bestaand probleem en is er logopedische informatie bekend van de leerling. Er moet 
dus onderscheid gemaakt worden tussen uitspraakfouten en leesfouten! 

• Woordenschat 
o hoe is de leeswoordenschat vergeleken met groepsgenoten? 

• Begrijpend lezen 
o hoe is het leesbegrip vergeleken met groepsgenoten? 
o hoe is de interpunctie (houdt de leerling rekening met leestekens?) en de 

zinsmelodie? 
Vaak kun je aan de intonatie horen of de leerling begrijpt wat hij leest. 

• Spellen 
o hoe is de spellingvaardigheid bij het schrijven van een verhaal? 
o beheerst de leerling bepaalde klank-letterkoppelingen niet? 
o beheerst de leerling bepaalde spellingregels niet? 

• Metacognitieve vaardigheden (controle hebben over je eigen denken en leren en het kunnen 
corrigeren en sturen in de door jou gewenste richting): 

o corrigeert de leerling zelf fouten tijdens het hardop lezen? 
• Leesmotiviatie 

o hoe is de leesmotivatie van de leerling? 
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Toetsen groep 4 

 
• Methode gebonden toetsen Taal actief 
• Methode gebonden toetsen Wereld in Getallen 
• DMT toetsen in februari en juni 
• AVI toetsen in november, februari en juni 
• Cito Spelling (januari en juni) 
• Cito Begrijpend Lezen (februari en juni) 
• Cito rekenen (februari en juni) 

 
Meet- en signaleringsmomenten 
Bij aanvang van groep 4 krijgen de zwakke lezers een leesmap mee. De ‘zwakke’ lezers hebben 
beheersing E3 nog niet gehaald en /of hebben een vermoedelijk leesprobleem. Bij enkele leerlingen 
kun je in begin groep 4 al een vermoeden van dyslexie uitspreken. (Zie hiervoor: ‘Wat kunnen de 
ouders doen?’) Bestaat bij ons dit vermoeden (of is er een dyslexieverklaring), dan behandelen  wij 
de leerling als zijnde dyslectisch (zie ook document ‘aangepaste toets afname’,  Jozefschool), middels 
een handelingsplan “Vermoeden van dyslexie” of een handelingsplan “Dyslexie”. 
Dit houdt in voor de toetsen: 

• eventueel kan de tekst vergroot worden; 

• het kind krijgt extra tijd. 
 

Indien nodig, krijgt de leerling een map met aanvullende oefenstof om in de klas,  onder begeleiding 
van de leerkracht, mee te oefenen. 
        
 
Meetmoment 1: AVI-toets (november) 
 
In november worden alle leerlingen weer op AVI getoetst waarop er weer een selectie plaatsvindt 
van leerlingen die een leesmap mee naar huis krijgen. Streefniveau is beheersingsniveau AVI E3 en 
instructieniveau AVI M4. 
 
 

Meetmoment 2: DMT, AVI-toets (januari) 
 

Dezelfde procedure wordt gevolgd als bij de vorige AVI-toetsen. Streefniveau is beheersing 
AVI M4 en instructie AVI E4. 
 

 
Meetmoment 3: CITO-Begrijpend Lezen en CITO-Spelling (januari/februari) 
 
De CITO-toets Begrijpend Lezen is bedoeld voor de leerlingen die AVI E3 beheersen. Alle kinderen 
maken toets M4. Het cijfer wordt wel in het leerlingvolgsysteem verwerkt, maar wordt niet 
opgenomen in het eerste rapport. Voor een zeer zwakke lezer kan gekozen worden het 
afnamemoment medio groep 4 over te slaan en eind groep 4 de M4 toets af te laten nemen.  
Voor de leerlingen met een IV en V score op de CITO SVS toets, wordt een spelling foutenanalyse 
gemaakt. 
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Meetmoment 4: AVI-toets ,DMT ,CITO-Spellingvaardigheid en CITO-Begrijpend Lezen (juni) 
 
De lees- en spelingvaardigheden worden vastgelegd. Voor de zwakke leerlingen komt er een advies 
voor begeleiding in groep 5. Voor de leerlingen met een IV en V score op de CITO SVS toets, wordt 
een spelling fouten analyse gemaakt. 
 
 

Interventie 
 
Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van het kind vinden de volgende interventies plaats:  

• Verlengde en expliciete instructie in morfologische regels (grammatica). 
• Leesmateriaal zoveel mogelijk laten aansluiten bij de belevingswereld van het kind. 
• Onderscheid maken tussen leesfouten en uitspraakfouten. 
• Zorgen dat de leerling regelmatig samen leest met een goede lezer, zodat hij goede 

voorbeelden hoort. 
• Flitsen van woorden. 
• Leesmap zowel in de klas als voor ondersteuning en oefening thuis. 
• BLOON. 
• Voor-koor-door lezen van teksten. 
• BOUW! voortzetten. 
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Protocol dyslexie in de groepen 5 t/m 8 
 
 

Meet- en signaleringsmomenten 
 
De observatie- en meetinstrumenten voor de groepen 5 t/m 7 zijn in grote lijnen dezelfde als die in 
groep 3 en 4. De CITO-toetsen worden in januari en juni afgenomen. De CITO toetsen voor groep 8 
vinden in november plaats. 
 
Meetpunt: AVI-toetsen (januari en juni)     
 
Als leerlingen in groep 5 starten wordt een AVI E4 als gemiddeld niveau beschouwd. Is dit niveau niet 
bereikt dan wordt verder gegaan met de leesmapjes zoals dat in de groepen 3 en 4 is aangegeven.  
Eind groep 7 wordt een leerling geacht uit AVI te zijn. De meeste kinderen lukt dit wel. De zware 
dyslectische kinderen doen er iets langer over, maar de meeste halen het niveau, al wordt hen iets 
meer tijd toebedeeld bij het laatste AVI-niveau. Als het tempo niet meer omhoog kan, wordt er 
gestopt met de oefenbladen. Het zwaartepunt van de zorg komt dan bij spelling te liggen. Thuis moet 
het kind wel veel blijven lezen.  
Leerlingen met een handelingsplan “Vermoeden van dyslexie” worden tussentijds extra getoetst op 
AVI en DMT in november en april. 

 
Meetpunt: CITO Luisteren (januari)  
 
Bij leerlingen met een IV en V score op de CITO begrijpend lezen toets in januari, wordt de CITO 
Luistertoets afgenomen. 

 
Interventie 

 
Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van het kind vinden de volgende interventies plaats:  
• Verlengde en expliciete instructie in morfologische regels (grammatica). 
• Leesmateriaal zoveel mogelijk laten aansluiten bij de belevingswereld van het kind. 
• Onderscheid maken tussen leesfouten en uitspraakfouten. 
• Zorgen dat de leerling regelmatig samen leest met een goede lezer, zodat hij goede 

voorbeelden hoort. 
• Flitsen van woorden (groep 5). 
• Leesmap zowel in de klas als voor ondersteuning en oefening thuis (groep 5). 
• BLOON. 
• RALFI lezen (bijv. met zaakvak teksten of Leeslink teksten). 
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Signalering naar ouders 
 
Indien er een vermoeden bestaat dat er sprake van kan zijn van een leesprobleem of dyslexie, 
worden de ouders ingelicht. Het tijdstip van bespreken is kind afhankelijk en zou mogelijk in groep 2 
al kunnen gebeuren. Vooraf is er overleg tussen de leerkracht en de I.B.-er in welke vorm dit gegoten 
gaat worden. Het is dus uitdrukkelijk de bedoeling dat het vermoeden eerst samen met een lid van 
de zorgcommissie besproken wordt. Bij dit eerste gesprek is het regel dat de I.B.-er erbij aanwezig is.  
Aan ouders wordt vervolgens verteld hoe wij dit als school gaan aanpakken. 
Zie hiervoor  ‘Hoe gaat de Jozefschool om met (het vermoeden van) dyslexie’. 
 
Afhankelijk van de resultaten wordt bekeken of het een voorbijgaand of een hardnekkig probleem is. 
Op de tafeltjesavonden worden de interventies en resultaten besproken. Indien nodig volgen er 
meerdere gesprekken. 
 
Blijft het probleem hardnekkig en willen ouders een bevestiging van dit vermoeden, dan kunnen zij 
een onderzoek starten bij een specialistisch instituut. De school beveelt enkele instituten aan 
waarmee zij goede ervaringen heeft. In verband met het dekken van de kosten voor de verzekering 
zal dit over het algemeen in het begin van groep 4 starten. Alleen als het kind een doublure in groep 
3 heeft gehad, kan er mogelijk eerder mee gestart worden. Een onderzoek wordt gestart nadat een 
leerling 3x op rij een E score heeft behaald op de DMT. 
Ook verwijzen wij de ouders naar Stichting ‘Balans’. Deze belangengroep kan de ouders wegwijs 
maken in de mogelijkheden die er zijn om hun kind te helpen.  Ouders kunnen op school een 
brochure krijgen en tevens meer achtergrondinformatie  over dyslexie in het algemeen. 
De ouders wordt verteld wat de school voor hun kind kan doen en wat niet. Bij zwaar dyslectische 
kinderen is datgene wat de school voor hen kan doen niet voldoende. Wij raden de ouders daarom 
bijna altijd aan om externe hulp te zoeken. De ouders moeten zich ervan bewust worden dat het een 
stoornis is die niet overgaat, ook niet als je maar genoeg oefent.  
Speciale begeleiding voor de motoriek, senso-motoriek enz. vallen niet onder de competentie van de 
school en dienen door externe instanties opgevangen te worden. 
 

Ondersteuning door ouders 
 
Wat betreft de ondersteuning van het leerproces thuis is op onderdelen al summier aangegeven wat 
de ouders kunnen doen: 

• ondersteuning van de leesmappen; 

• extra oefenen van de spellingwoorden; 

• extra oefenen van de tafels en het klokkijken; 

• hulp bij het inoefenen van de topografie; 

• ondersteuning van het huiswerk in het algemeen; 

• de aanschaf van ingesproken boeken of gebruik van yoleo; 

• het gebruik van de computer als hulpmiddel (o.a. het programma Kurzweil); 

• het vergroten van de tekst. 
 
Het belangrijkste dat de ouders kunnen doen is om het kind en zichzelf te blijven motiveren. Verder 
is regelmatig overleg met school noodzakelijk evenals een goede afstemming als externe hulp is 
ingeschakeld. 
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Verkorte omschrijving handelen bij (vermoeden van) dyslexie  
 
Algemeen 
Zodra er een achterstand wordt geconstateerd (aan de hand van CITO- of methodegebonden toetsen 
of naar aanleiding van de bevindingen van de leerkracht) wordt er een handelingsplan opgesteld. Het 
is van belang om dit zo snel mogelijk uit te gaan voeren, om na verloop van tijd het zogenaamde 
hardnekkigheidscriterium vast te kunnen stellen. In dit handelingsplan staat dat de leerling verlengde 
en zo mogelijk, extra instructie krijgt, dat het flitsprogramma wordt gevolgd, een technisch 
leesprogramma, dat er eventueel R.T. buiten of binnen  de klas gegeven wordt en dat er een leesmap 
mee naar huis gaat. Deze handelingsplannen worden 8-wekelijks (nauwkeurig) geëvalueerd.  
Zodra het vermoeden van dyslexie is uitgesproken of de diagnose dyslexie gesteld is, gelden de 
onderstaande algemene regels, overgenomen van ‘Balans’ en wordt er verwezen naar het protocol 
“Aangepaste toetsafname”.  
 
 

• Overleg regelmatig met alle betrokkenen: ouders, kind en hulpverleners. 

• Let meer op kwaliteit dan op kwantiteit. 

• Geef het kind extra tijd of pas de hoeveelheid aan. 

• Geef het kind ‘feedback’. Een plaats vlak bij het bureau en recht voor het bord. 

• Geef visuele en mondelinge ondersteuning. 

• Sommige dyslectici zijn gebaat bij een tekst met een aangepaste lettergrootte (denk hierbij 
aan een begrijpend leesproefwerk). 

• Na controle van het kind, zelf ook het taalwerk controleren. 

• Laat dictees extra oefenen; zinnendictee afnemen als woorddictee. 

• Let meer op de goed geschreven woorden dan op de fouten. 

• Reken fout geschreven woorden niet mee in de zaakvakken. 

• Corrigeer niet met rode pen. 

• Laat de leerling samenwerken met een ‘tutor’. 

• Geef een leerling geen onvoorbereide leesbeurt, tenzij het kind er zelf om vraagt. 

• Laat ze een werkstuk mondeling toelichten en sta gebruik van plaatjes daarbij toe. 

• Geef hulp zoveel mogelijk onder schooltijd, passend bij het programma en met de inzet een 
remedial teacher of een intern begeleider. 

• Sta inzet van particuliere/reguliere hulpverleners toe op school. 

• Bevorder het gebruik van de computer (o.a. het programma Kurzweil), pas de lettergrootte 
aan en gebruik standaard de ‘spellingcontroler’. 

• Gebruik de oefenkaarten van de spellingmethode, uitleg met plaatjes. 

• Heb begrip voor een wisselende werkhouding. Het opstarten kost moeite en ook  de lengte 
van de opdracht en les is zwaar. 

• Laat het kind korte zinnen maken en gebruik de interpunctie goed. 

• Besteed veel aandacht aan het ‘uitluisteren’ van een woord bij een dictee. 

• Besteed veel aandacht aan woordkennis en visuele ondersteuning, want een dyslectisch kind 
gebruikt veel ‘ezelsbruggetjes’. 

• Veel herhaling! 
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