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Wanneer kun je
bepalen of een kind
dyslexie heeft?
De 3 basisbegrippen

De basispakketten

Dyslexie is een ernstige en blijvende stoornis op het gebied
ontwikkeling van de leesvaardigheid. Drie woorden staan in
deze samenvattende definitie centraal, namelijk:

Ernstig: de leesproblematiek is pas ernstig als het
kind op de Cito-DMT-leestoets een E haalt. Steeds
meer scholen werken met de indeling I, II, III, IV,V en
dan is het een V.

Blijvend: na een korte periode van leesproblemen
mag je die problemen nog geen dyslexie noemen. Op
dit moment gaat het erom dat je drie keer achter elkaar een E (of V) scoort. Dan kun je zeggen dat het
blijvend is. Daarbij moet het ook zo zijn dat er vanaf
de eerste keer dat de D is vastgesteld speciale hulp
geboden is. Soms verminderen de problemen na geboden hulp. Die hulp moet trouwens ook geboden
worden na de eerste keer een C of een D (of een IV)

Leesvaardigheid: Bij dyslexie gaat het om leesproblemen. Sommige onderzoekers noemen spellingproblemen ook dyslexie, maar vanuit Pravoo zijn we scherp
in het onderscheid maken tussen dyslexie en dysorthografie (=spellingproblemen).

Er zijn veel pakketten om kinderen met lees– en spellingproblemen te begeleiden. Bij de vele pakketten zijn er 2 basispakketten, nl.
 De DMT-oefenmap voor de begeleiding van kinderen
met leesproblemen of dyslexie vanaf midden groep 3 tot
en met midden groep 8.
 Het programma Voorspel voor de begeleiding van kinderen met spellingproblemen vanaf midden groep 3 t/m
groep 8 (inclusief de werkwoordspelling.
Het is voor scholen aan te bevelen dat ze deze basispakketten in elk geval gebruiken voor kinderen met lees/spellingproblemen. Ouders die zelf goed kunnen lezen en spellen,
kunnen deze pakketten ook bestellen bij Pravoo via de webwinkel en ze zelf met hun kind uitvoeren.
Ga naar www.pravoo.com en klik op het winkelwagentje,
wacht even en klik dan voor lezen op de afdeling: Aanvankelijk lezen en spellen of de afdeling: Voortgezet lezen en klik
voor het spellingpakket op de afdeling: Spelling.
Het voordeel van deze beide pakketten is dat ze aansluiten
bij de Cito-DMT/AVI-leestoetsen en bij de Citospellingtoetsen.

Wanneer kun je dyslexie diagnosticeren?
Gezien de inhoud van het voorafgaande kun je dyslexie diagnosticeren vanaf medio groep 4. Het kind heeft dan drie
keer een DMT-toets gehad en bij drie keer een E (of V) kan
het gediagnosticeerd worden. Bij drie keer een E (of V) op
een spellingtoets spreken we over dysorthografie. Er zijn kinderen die beide stoornissen vertonen. Bij een E (of V) in
groep 3 is trouwens ook onderzoek aan te bevelen.

Wat is belangrijk?
 Aan het eind van groep 2 is het belangrijk bij alle kinderen de Dangerous signslijst dyslexie af te nemen en bij
signaalscores meteen vanaf het begin van groep 3 speciale hulp te bieden.
 Meteen bij de eerste C, D of E in groep 3 speciale begeleiding bieden. Hoe eerder je gerichte hulp biedt des te
groter de kans is op ontwikkeling en des te minder last
heeft het kind er tijdens de andere toegepaste werkzaamheden (bijvoorbeeld begrijpend lezen) van.
 De meeste leerkrachten zijn op de hoogte van de inhoud
van deze voorlichtingsbrief. Als dat niet het geval is, kunt
u deze brief op de school van uw kind bespreken.
 Ook als er geen onderzoek is gedaan door externe instanties kan de ib-er van de eigen school onderzoek doen
en kan men snel gericht met pakketten aan het werk.

Wie doet het onderzoek?
Voor het onderzoek van dyslexie zijn er twee mogelijkheden:
 Via de school: overleg met de school wie het onderzoek
kan doen. Soms zijn scholen aangesloten bij begeleidingsinstanties of kan er onderzoek gedaan worden vanuit het samenwerkingsverband in het kader van passend onderwijs. Er zijn ook schoolbesturen die orthopedagogen in dienst
hebben. Dat onderzoek is meestal
gratis.
 Door externe onderzoeksbureaus. Vraag de school met welk
onderzoeksbureau zij contact en goede ervaringen hebben. De kosten
liggen tussen de € 750,- en 1200,-,
afhankelijk van het feit of er ook intelligentie-onderzoek gedaan wordt.
Informeer bij uw verzekeraar over
vergoedingen hiervoor.
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