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Doel leesplan en dyslexie protocol 

 

Iedere leerkracht is op de hoogte van de leesontwikkeling van de kinderen van 

groep 1 tot en met 8. En weet hierbij de hulpmiddelen in te zetten om passend 

bij het niveau van elk kind het juiste aanbod te realiseren.  

Tevens weet iedere leerkracht welke mogelijkheden er zijn om eventuele 

problemen in de leesontwikkeling te signaleren en hier adequaat op te 

handelen.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4 

 

 

 

Groep 1 en 2 

In de groepen 1 en 2 komen de volgende onderdelen veelvuldig aan de orde 

zowel binnen de planning van thema’s als in situaties die ontstaan tijdens spel. 
 Verhaal oriëntatie en verhaalbegrip 

 Woordenschat 

 Functioneel lezen en schrijven 

 Taalbewustzijn en alfabetisch principe, beginnende geletterdheid 

Om het bovenstaande ruim voldoende aan de orde te laten komen is er 

gelande tijd en ongeplande tijd.  

Geplande tijd wordt ingezet  
 Grote kring 

 Kleine kring 

 Aandacht groep – en + 

 Indien nodig in kleine groep buiten de klas  

Ongeplande tijd 
 Tijdens het spel door observatie en interventie kan een leerkracht een kind helpen en begeleiden 

op taalgebied. 

Op school is een groot aanbod aan ondersteunende materialen: 
1. Methode Kleuterplein versie 2 inclusief software 

2. Werkmap Fonemisch bewustzijn 

3. Protocol preventie leesproblemen gr 1 en gr2 

4. Taal ondersteuningsprogramma van CITO TVK 

5. “Wat zeg je?”  Taalhulpboek  

6. Ontwikkeling- spel materiaal  

Om de ontwikkeling in kaart te brengen worden de volgende instrumenten 

gebruikt 
 Geplande/ongeplande observaties 

 KIJK (vanaf schooljaar 2018-2019)  

 CITO Taal Voor Kleuters  gr 1 en 2 

 

 

Het streven is om een rijk en gevarieerd aanbod te hebben zodat de wat 

zwakkere leerling daar optimaal van kan profiteren maar ook de snellere 

leerling het passend aanbod krijgt. 
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Signalering en begeleiding in groep 1 en 2. 

Als er sprake is van een achterstand of stagnatie in de ontwikkeling dan zijn de 

volgende stappen aan de orde. 

Er wordt in kaart gebracht wat de zwakkere punten zijn en dan krijgt het kind 

extra aandacht en herhaling en oefening binnen en buiten de groep. Dit wordt 

vastgelegd in het OVM. Vanaf schooljaar 2018-2019 zal dit worden vastgelegd in 

Esis. 

Mocht dit niet afdoende zijn dat wordt er ook in overleg met ouders gekeken of 

1 van de volgende stappen het kind zou kunnen helpen: 
 Logopedisch onderzoek particulier 

 Onderzoek Kentalis als er sprake is van een significante achterstand 

 Onderzoek HCO. 

Er kunnen ook signalen zijn die nog niet belemmerend zijn in de groepen 1 en 2 

maar wel eventueel zouden kunnen wijzen op een mogelijke dyslexie in de 

toekomst. 

In dit geval wordt de signaleringslijst voor kleuters ingevuld ( Zie bijlage) en 

uiteraard besproken met toekomstige groep 3 leerkracht.  
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Groep 3 

In groep 3 werken we met de aanvankelijk leesmethode LIJN 3 van Malmberg. 

 

8 leerlijn verdeeld over 12 thema’s  

Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een unieke dubbele leeslijn. 

Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting. De 8 leerlijnen 

zijn lezen, spelling, woordenschat, leesbevordering, mondelinge communicatie, 

begrijpend luisteren, stellen en wereldoriëntatie. 

De letter centraal 

Lijn 3 stelt de letter centraal en leert kinderen écht lezen. En dat gaat verder dan 

alleen het herkennen van een woordbeeld. Dankzij de wandkaarten en 

letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters. 

Ontdek de wereld 

Met prikkelende thema’s speelt Lijn 3 in op de nieuwsgierigheid van kinderen. Ze 

ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken. 

Samen leren lezen 

Lijn 3 heeft diverse werkvormen voor samenwerkend leren. Alle kinderen lezen uit 

hetzelfde boek met een unieke dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leesles 

een gezamenlijke start en afsluiting. 

 

Doorgaande lijn 

Lijn 3 sluit uitstekend aan op de tussendoelen van het kleuteronderwijs. Ook de 

overgang naar de volgende groepen is logisch en soepel.  

 

Kinderen maken kennis met alle onderwerpen van groep 4 en verder: taal, 

spelling, begrijpend lezen, studerend lezen en voortgezet technisch lezen. 

 

Instructie op eigen niveau 



  7 

Lijn 3 werkt met 3 verschillende instructie- en verwerkingsniveaus. Alle kinderen 

profiteren van de gezamenlijke start en afsluiting.  

 

De betere lezers gaan na een korte instructie gelijk aan de slag. De ‘risicolezers’ 

krijgen extra instructie in kleine groepjes. Zo haal je het beste uit ieder kind. 

 

Spelling 

In Lijn 3 is expliciete aandacht voor spelling. Aanvankelijk lezen is namelijk nauw 

verwant aan spellen. Wanneer kinderen letters leren lezen, willen ze die daarna 

ook schrijven.  

 

Maar spelling en lezen vereisen wel een verschillende aanpak. Daarom heeft Lijn 

3 aparte spellinglessen. Het lesmodel is gericht op oefening en instructie van de 

leerkracht. 

 

Woordenschat 

Kennis van woorden bepaalt voor een belangrijk deel het succes van kinderen 

op school. Lijn 3 besteedt daarom veel aandacht aan woordenschat.  

 

In de aparte woordenschatlessen leren kinderen nieuwe woorden in de context 

van het thema. We gebruiken hierbij de beproefde vierfasendidactiek: 

voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren. 

 

Plezier in lezen 

Lezen leer je het best door veel te oefenen. In Lijn 3 is daarom veel aandacht 

voor leesbevordering. Zo krijgen kinderen plezier in lezen en gaan ze het vanzelf 

meer doen.  

 

Elk thema heeft een les leesbevordering. Kinderen praten met elkaar over 

boeken en leren over tekstsoorten.  

 

Mooie verhalen, fraaie illustraties en uiteenlopende soorten tekst: allemaal 

draagt het bij aan het leesplezier van kinderen. De lees- en prentenboeken zijn 

dan ook speciaal voor Lijn 3 geschreven door gerenommeerde 

kinderboekenschrijvers. 
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Signalering en begeleiding 

 

Toetsen lijn 3 

Na elk thema wordt er getoetst. Zowel schriftelijk als mondeling. Ook op het 

gebied van spelling is er na elk thema een dictee. Deze gegevens worden 

verwerkt in de resultatenmonitor en er wordt een nieuw groepsplan voor het 

volgende thema gemaakt.  

 

Herfstsignalering: na thema 3 (materiaal Lijn 3) 

Wintersignalering: na thema 6 (DMT/AVI) 

Lentesignalering: na thema 9 (materiaal Lijn 3) 

Zomersignalering: na thema 12 (materiaal Lijn 3) 

DMT/AVI wordt ook afgenomen in juni groep 3. 

 

Kinderen die opvallen na een toets of signaleringsmoment krijgen extra 

begeleiding tijdens de Lijn 3 lessen van de leerkracht en/of extra leer- en leestijd 

buiten de Lijn 3 methode om door de onderwijsassistent.  

 

Daarnaast krijgen alle kinderen op hun niveau leesteksten mee naar huis om het 

lezen te bevorderen en om leeskilometers te maken.  

 

 

 

Landelijke toets procedure groep 3 

 

Half januari- half februari:  

 DMT kaart 1 en 2 

 CITO spelling 3.0 

 AVI  

 

Half mei- half juni 

 DMT kaart 1,2,3 

 CITO spelling 3.0 

 AVI 

 begrijpend lezen 3.0 
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Technisch lezen: methode “Lekker Lezen”  groepen 4-7 

AVI-indeling in 3 leesgroepen 

Lekker Lezen deelt leesgroepen in op 3 niveaus. Per les krijgt 1 groep instructie. De 

Malmberg Leswijzer helpt je hierbij. Alle aanwijzingen staan op 1 overzichtspagina. 

Zo bereid je snel je lessen voor. 

Lezen op eigen niveau 

Lekker Lezen motiveert kinderen in groep 4 t/m 8. Kinderen leren lezen op hun eigen 

niveau: van AVI-M3 t/m AVI-E7. Voor zwakkere lezers is er meer lesstof. De betere 

lezers krijgen extra opdrachten. 

Correct en vlot leren lezen 

In de basislessen krijgen de kinderen instructie. Ze leren correct en nauwkeurig te 

lezen. Bij de herhalingslessen ligt de nadruk op het vlot en correct lezen van de 

tekst. Ook sta je hier nog eens stil bij eventuele leesproblemen. 

 

Lezen op eigen niveau 

Lekker Lezen maakt lezen op AVI-niveau haalbaar voor iedereen. Het 

organisatiemodel is doordacht, zodat je het AVI-lezen makkelijk in de praktijk 

brengt. Kinderen leren op een effectieve manier vlot en correct lezen.   

De methode maakt technisch lezen leuk. Met aansprekende thema’s, boeiende 

verhalen en informatieve teksten. Stap voor stap behandel je alle 

leestechnische onderdelen. Zo verbeteren kinderen hun leesvaardigheid en 

houden ze plezier in lezen. Ook in de bovenbouw! 

 

Motiverend lezen 

Met Lekker Lezen leren kinderen correct en vlot lezen op een effectieve manier. De 

methode motiveert de kinderen en biedt ze alles om technisch lezen leuk te 

maken:  

 

- compact programma  

- aansprekende thema’s zoals geheimen, kleding, ridders, strips en vriendschap  
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- afwisseling van boeiende verhalende en informatieve teksten  

- voldoende leesstof op elk niveau  

- praktisch en leuk computerprogramma  

 

Leesdoelen  

Lekker Lezen heeft een zorgvuldige opbouw in doelen op woord-, zins- en 

tekstniveau. De methode heeft passende materialen en instructie voor elk 

leesniveau. Bovendien sluit Lekker Lezen aan bij de tussendoelen gevorderde 

geletterdheid. 

 

Opbouw van de lessen 

Lekker Lezen richt zich allereerst op nauwkeurig en correct lezen. Daarna verschuift 

de aandacht naar vlot en correct. Dit alles doen we met betekenisvolle teksten. 

Allemaal bestaan ze uit een basis- en een herhalingsles. 

 

Opbouw basisles: 

 Je biedt een nieuw lesdoel aan. 

 Je geeft de kinderen instructie. 

 De nadruk ligt op nauwkeurig lezen. 

Stap 1: luisteren naar de tekst. 

Stap 2: je geeft instructie op de leesmoeilijkheden en legt het leesdoel uit. 

Stap 3: kinderen oriënteren zich op het lesdoel. 

Stap 4: kinderen oefenen op woord-, zins- en tekstniveau. 

Stap 5: kinderen lezen de tekst zelfstandig. 

Opbouw herhalingsles: 

 Je herhaalt het lesdoel van de basisles. 

 Kinderen werken zelfstandig aan de les. 

 De nadruk ligt op vlot lezen. 

Stap 1: kinderen lezen zelf de tekst.  

Stap 2: kinderen oefenen met accent op nauwkeurigheid.  
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Stap 3: kinderen oefenen met accent op tempo.  

Stap 4: kinderen lezen tekst zelfstandig op tempo. 

Eerst AVI, daarna leesmeters maken 

Lekker Lezen is volledig AVI-proof. De methode biedt verschillende materialen om 

tot en met groep 8 voldoende leesmeters te maken. 

 

Lesindeling en weekplanning 

Met de lesindeling en weekplanning van Lekker Lezen werk je effectief en 

gericht aan de leesinstructie. Zo blijft de organisatie van het technisch lezen 

praktisch en realiseerbaar. 

Per les geef je aan 1 leesgroep instructie. De andere 2 groepen werken dan aan 

een herhalingsles of maken extra leesmeters. Technisch lezen staat 4 x 30 

minuten per week op het rooster.  

 

Er is extra materiaal voor kinderen in de bovenbouw en snelle lezers. Bijvoorbeeld 

het instructieboekje ‘Lekker Vlot Lezen’. Hiermee bied je leesgroep 3 (sterke lezers) 

leesstof aan op verschillende niveaus. Daarnaast hebben we op school bakkaarten 

waarmee de kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. 

 

Goede differentiatie 

De indeling in 3 leesgroepen maakt differentiëren makkelijk. Daardoor werken alle 

kinderen op een passend niveau met een bijbehorend programma.  

 

Extra oefening of sneller doorstromen Er is extra lesstof voor kinderen die meer 

instructie en inoefenen nodig hebben. Zo blijven ze voldoende vooruitgaan. Sterke 

lezers kunnen sneller doorstromen naar een volgend niveau.  

 

Extra instructie of onderhoud in de bovenbouw De methode heeft veel 

mogelijkheden en materialen om alle leerlingen in de bovenbouw uit te blijven 

dagen. Het is makkelijk om extra instructie te geven aan zwakke lezers. Voor 

kinderen die het eindniveau hebben gehaald, is er meer lesstof. 

Dyslexie 
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De aanpak van Lekker Lezen sluit aan bij het Protocol Leesproblemen en Dyslexie.  

 

Een deel van de materialen is in samenwerking met Dedicon geschikt gemaakt 

voor kinderen met dyslexie. Digitale leesboeken worden voorgelezen. De kinderen 

kunnen meelezen dankzij een gekleurde balk die meeloopt met de tekst. 

 

Signalering en begeleiding: 

 

Doelen per leerjaar  

  

95% van de leerlingen beheerst  

  

  

Groep   Medio  Eind  

4  M4  E4  

5  M5  E5  

6  M6  E6  

7  M7  E7  

8    Avi plus  

  

Toets procedure groep 4 

 

Hoofdmeting 1:Half januari-half februari  

 DMT kaart 1,2,3 

 AVI 

 CITO spelling 3. 0 

 begrijpend lezen 3.0 

 

Hoofdmeting 2:Half mei-half juni  

 DMT kaart 1,2,3 

 AVI 

 CITO spelling 3. 0 

 begrijpend lezen 3.0 
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Toets procedure groep 5-8 

Hoofdmeting 1:Half januari-half februari  

 DMT kaart 1,2,3 of alleen kaart 3 

 AVI 

 CITO spelling 3. 0 

 begrijpend lezen 3.0 

 

Hoofdmeting 2:Half mei-half juni  

 DMT kaart 1,2,3 of alleen kaart 3 

 AVI 

 CITO spelling 3. 0 

 begrijpend lezen 3.0 

 

 

 Kinderen die onvoldoende vooruitgang boeken bij een hoofdmeting krijgen 

extra begeleiding per vakgebied door de leerkracht, onderwijsassistent of RT-er . 

 

 

Extra leesactiviteiten groep 4  

Er wordt twee keer per week met ouders (leesgroep 1 en 2) gelezen (woensdag 

en vrijdag van 8.30 tot 9.00). Kinderen in leesgroepje 3 lezen op dat moment in 

duo's.  Leerkracht observeert tijdens het ouderlezen, maar het kan ook zijn dat 

de leerkracht zelf ook een groepje kinderen heeft. 

  

Tutorlezen groepen  4-7 

Na de herfstvakantie wordt er gestart met tutorlezen, waarbij een groep 4 

leerling met een maatje uit groep 6 leest. Leerlingen uit groep 5 lezen met een 

maatje uit groep 7. Bij de indeling houden we rekening met het niveau van de 

kinderen. We streven ernaar een leerling uit groep 6 die in groep 4 moeite had 

met lezen te koppelen aan een zwakke lezer uit groep 4. Hierbij doet de groep 6 

leerlingen een succeservaring op (“he, nu kan ik zelfs iemand helpen”) en de 

leerling uit groep 4 blijft gemotiveerd. De leerlingen maken zelf de afspraak wie 

wanneer leest (per bladzijde/per alinea). Eventueel kan gelezen worden met de 

toneelleesboeken (leerling krijgt een rol, dus weet direct wanneer hij is)  De 

oudste leerling houdt op de kaart bij op welke bladzijde hij is gebleven en hoe 

het lezen is gegaan.  Leerkracht observeert tijdens het tutorlezen. 

  

Didaktiek  

  

Belangrijke didactische principes voor de instructie (zowel in de grote groep als 

in de kleine groep) en begeleide oefening zijn:  
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Leesplezier en leesmotivatie  

Plezier en motivatie staan voorop. Leerlingen ervaren succes bij het leren lezen 

waardoor het leesplezier behouden blijft of terugkomt. Leerlingen merken dat 

door te oefenen het lezen steeds beter gaat.  

Herhaald lezen  

Leerlingen hebben er baat bij teksten herhaald te lezen (zeker 3 tot 4 keer). Door 

teksten meermalen te lezen ervaren de leerlingen dat het lezen beter (met 

minder fouten en vlotter) gaat.  

Voor – koor – zelf  

Leerlingen ervaren ondersteuning bij het lezen. Bij het lezen van nieuwe teksten 

leest de leerkracht de tekst eerst voor, daarna lezen leerlingen en leerkracht 

samen en pas daarna lezen leerlingen  

zelf.  

Lezen – oefenen – lezen  

Het is belangrijk specifieke leesmoeilijkheden te oefenen in een betekenisvolle 

context. De leestekst biedt zo’n context en staat daarom centraal. Eerst 

wordt de tekst gelezen, daarna kan er op woord of zinsniveau geoefend 

worden met de leesmoeilijkheden die aan de orde zijn. Tenslotte keren we 

weer terug bij de tekst.  

Oefenen met woorden – zinnen – tekst:  

In de lessen voortgezet technisch lezen is er aandacht voor het oefenen van het 

lezen van woorden, zinnen en teksten. Het oefenen van rijtjes woorden met 

specifieke leesmoeilijkheden is effectief, maar mag niet te lang duren. Het gaat 

om een korte activiteit.  

Aandacht voor leesbegrip:  

Hoewel het oefenen van de techniek van het lezen centraal staat is het 

belangrijk aandacht te besteden aan het begrijpen van de tekst en de 

onbekende woorden die nodig zijn voor het begrijpen van de tekst. Dit gebeurt 

met name door met de leerlingen te praten over het onderwerp waar de tekst 

over gaat.  

Onderhouden van reeds geleerde vaardigheden:  

Naast het aanleren van nieuwe vaardigheden is er in de lessen aandacht voor 

het onderhouden van reeds aangeleerde vaardigheden.  

  

Een rijke leesomgeving scheppen  

  

Plezier beleven aan lezen motiveert leerlingen meer te gaan lezen, ook voor 

zichzelf buiten de groep.  

In de groep draagt de leerkracht bij aan het plezier in lezen. Vaardigheden van 

de leerkracht rond leesplezier en leesbevordering:  
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• De leerkracht leest voor.  

• De leerkracht leest zelf en laat zien dat zij plezier heeft in lezen.  

• De leerkracht zorgt voor een gevarieerde verzameling leesteksten, 

luisterboeken, cd-roms in de groep.  

• In de groep zijn aanwezig: dunne en dikke AVI-boeken, boeken voor moeilijk 

lezende, boeken  

voor beter lezende, verhalenbundels, gedichtenbundels, informatieve boeken, 

tijdschriften, strips en prentenboeken.  

• Aanvullingen van leesmaterialen vinden plaats in overleg met de leerlingen.  

• De leerkracht richt in het lokaal een gezellige leeshoek in.  

• Boeken en leesmaterialen zijn op een aantrekkelijke manier in het lokaal 

uitgestald.  

• De leerkracht maakt leesmandjes met verschillende genres boeken.  

• De leerkracht geeft kinderen gelegenheid teksten van hun eigen keuze te 

lezen.  

• De leerkracht ondersteunt het kiezen van boeken.  

• De leerkracht praat met de leerlingen over verhalen die ze heeft voorgelezen.  

• De leerkracht introduceert boeken en geeft leerlingen leestips.  

• De leerkracht laat kinderen boeken beoordelen (bijvoorbeeld in een 

leeslogboekje).  

• De leerkracht laat kinderen vertellen over boeken die ze met plezier hebben 

gelezen.  

• De leerkracht geeft de gelegenheid tot vrije schrijfactiviteiten en koppelt het 

lezen aan functionele schrijfopdrachten.  

• Regelmatig is er aandacht voor boekpromotie, door de leerlingen, leerkracht 

of een gast van buiten.  

• Vrij lezen in de MFR (multi functionele ruimte). 
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Leeslink 

Altijd actueel 

Leeslink speelt in op wat er in de wereld gebeurt. Met elke week nieuwe teksten, 

opdrachten en filmpjes. Zo blijven de kinderen nieuwsgierig. En dat motiveert! 

Complete digibordmethode 

De complete digibordmethode van Leeslink biedt teksten, opdrachten en actuele 

filmpjes. Maar ook aparte leesstrategiefilmpjes, uitleg over de leerdoelen en 

handige digitale hulpmiddelen. Naast de wekelijkse lessen staat bijvoorbeeld ook 

de leshandleiding online. 

Overzichtelijk en compact 

Leeslink is een overzichtelijke en compacte methode. Jij bepaalt hoeveel aandacht 

je wilt besteden aan begrijpend en studerend lezen: 1 of 2 lessen per week. 

Didactische ondersteuning 

Met het digibord kun je de strategiefilmpjes afspelen en tekstdelen markeren.  

 

Strategiefilmpjes In aparte strategiefilmpjes krijgen kinderen elke leesstrategie 

uitgelegd. Ze passen de strategie ook direct toe. Elke strategie komt in meerdere 

filmpjes terug en wordt steeds verder uitgebreid.  

 

Markeerdidactiek Met Leeslink markeer je gemakkelijk tekst op het digibord. 

Markeren van belangrijke tekstdelen geeft de kinderen steun en maakt het 

makkelijker een tekst te begrijpen.   

 

En verder  

Op het digibord vind je ook uitleg over de leerdoelen en handige leerhulpjes. 

 

 

Begrijpend kijken en luisteren 

Leeslink activeert de voorkennis van kinderen met filmpjes, geluidsfragmenten en 

foto’s. Ook hierbij gebruiken we de 7 leesstrategieën. 
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Tekstbegrip door lees strategieën 

Leeslink leert kinderen écht begrijpend lezen. Ze leren precies hoe en wanneer ze 

een strategie kunnen inzetten om een tekst te begrijpen.  

 

Leeslink gaat uit van de 7 evidence-based leesstrategieën die zorgen voor een 

beter tekstbegrip. Dit bereidt kinderen goed voor op het voortgezet onderwijs. De 7 

leesstrategieën van Leeslink zijn:  

1. Doel bepalen: waarom lees ik de tekst?  

2. Voorspellen: waar gaat de tekst over?  

3. Voorkennis ophalen: wat weet ik al over het onderwerp?  

4. Herstellen: wat doe ik als ik het niet meer snap?  

5. Vragen stellen: welke vragen zie ik?  

6. Visualiseren: welk plaatje past bij de tekst?  

7. Samenvatten: hoe vat ik de tekst samen? 

 

Woordenschat  

Leeslink besteedt systematisch aandacht aan de herstelstrategie. Kinderen leren 

wat ze moeten doen als ze de tekst niet snappen of een woord niet kennen. Ze 

krijgen hierbij hulp van leeshulpjes en woordschema’s. 

 

Differentiëren 

Met Leeslink differentieer je eenvoudig volgens het Directe Instructiemodel. Er 

zijn differentiatiemogelijkheden per les. Ook kun je teksten van een lager of 

hoger niveau inzetten. 

Differentiëren is met Leeslink heel eenvoudig. Alle leerkracht gebonden lessen 

zijn volgens het Directe Instructiemodel opgebouwd. Zo houd je optimaal 

rekening met de verschillende niveaus binnen de groep. Je verdeelt de groep in 

subgroepen:  

 1 ster (instructie-afhankelijke kinderen) 

 2 ster (instructiegevoelige kinderen) 

 3 ster (instructie-onafhankelijke kinderen) 
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Op basis van de subgroep krijgen kinderen meer of minder instructie en 

begeleiding. De lessen volgen een vaste indeling: introductie, instructie, 

begeleid inoefenen, verlengde instructie, zelfstandig werken, reflectie en 

afsluiting.  

Na de gezamenlijke introductie en groepsinstructie gaat de 3-sterrengroep 

zelfstandig aan het werk. De kinderen in de groepen met 1 en 2 sterren krijgen 

begeleide inoefening. Daarna werkt ook de 2-sterrengroep zelfstandig. De 1-

stergroep krijgt extra aandacht en uitleg. Om de sterke lezers uit dagen, zijn 3-

sterrenopdrachten opgenomen (echte niveaudifferentiatie).  
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Dyslexieprotocol 
Definitie 
“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in 

de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming 

(spellen)”  

 

Dit houdt in dat problemen resistent zijn tegen planmatige, systematische en 

taakgerichte hulp door de leerkracht en de remedial teacher (en/of 

logopediste). Een belangrijke implicatie is dat voor vaststelling van dyslexie niet 

kan worden volstaan met een eenmalige testafname. Eveneens moet 

aangetoond worden dat na vroegtijdige onderkenning en een periode van een 

planmatige opgezette behandeling het automatiseringsprobleem zich blijft 

voordoen. Een behandelingsperiode van een half jaar lijkt een minimaal 

noodzakelijke termijn om de hardnekkigheid van lees- en spellingproblemen te 

kunnen vaststellen. 

 

Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Dyslexie betekent letterlijk 

‘niet kunnen lezen’ . Het is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van 

taal. Kinderen met dyslexie herkennen woorden niet op dezelfde snelheid als 
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hun leeftijdsgenootjes. Voor een kind met dyslexie is het moeilijk om letters direct 

als klanken te herkennen. Daardoor is het moeilijk om van die letters één woord 

te maken en om van alle woorden een vloeiende, logische zin te maken. 

 

Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de 

schoolprestaties ernstig belemmeren waardoor kinderen met dyslexie vaak 

onder hun niveau presteren. Bij een vroegtijdige diagnose en indien 

noodzakelijke behandeling van dyslexie kunnen kinderen een aanvaardbaar 

niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken. 

 

Ernstige, enkelvoudige dyslexie 

Bij deze kleine groep kinderen is de ernst te groot om voldoende van de extra 

lees- en spellinginstructie door school te kunnen profiteren. Aanvullende 

zorgexpertise van en behandeling door dyslexiezorgaanbieders is dan nodig. 

Het is belangrijk dat er naast de dyslexie geen andere stoornissen zijn die de 

behandeling nadelig kunnen beïnvloeden. Dan spreken we van ernstige, 

enkelvoudige dyslexie (EED). 

 

ONL: dyslexie-expert in onderwijs én zorg 

Onderwijszorg Nederland (ONL) beschikt over jarenlange opgebouwde kennis 

over en ervaring met diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige 

dyslexie. ONL hanteert een wetenschappelijke onderbouwde aanpak in 

aanvulling op het leesonderwijs van en de begeleiding door school. Plezier en 

motivatie van kinderen en leren omgaan met lees- en spellingproblemen zijn 

speerpunten. 

Omdat problemen bij lezen en spellen zich het meest nadrukkelijk op school 

manifesteren, is een integrale aanpak van dyslexie met school heel belangrijk 

om de lees- en spellingsvaardigheid van kinderen te vergroten. Ook ouders zijn 

belangrijk bij het laten slagen van de behandeling door het maken van 

thuisoefeningen met hun kind. Door de samenwerking met school en ouders legt 

ONL de verbinding tussen onderwijs en dyslexiezorg. Samen bereiken we het 

meest. 

Kenmerken ernstige enkelvoudige dyslexie                                                            

Het belangrijkste kenmerk van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie is 

dat de lees- en/of spellingvaardigheid zich zeer langzaam ontwikkelt en dat de 

achterstand niet kleiner wordt maar juist groter. Ondanks alle hulp die geboden 

is of wordt. Zelfs met specifieke individuele dyslexiebehandeling is er normaliter 

wel sprake van een grotere vooruitgang dan voorheen, maar de al opgelopen 

achterstand wordt niet ingehaald. Integendeel. Meestal blijft de achterstand 

meer dan een schooljaar. 
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Dyslexietraject op de Willem de Zwijgerschool 
 

Het continueren van zorg op het gebied van lezen, leesproblemen en dyslexie 

(Struiksma 2005) vormt de rode draad in dit protocol. Het continueren gaat uit 

van zorgniveaus waarop het onderwijs aan en de begeleiding van leerlingen 

met lees- en/of spellingproblemen gedefinieerd kunnen worden. 

 

Zorgniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband 

Met goed onderwijs kunnen namelijk veel lees- en spellingproblemen 

voorkomen worden 

Zorgniveau 2: Extra zorg in de groep door de groepsleerkracht (zwakste 25%) 

Zorgniveau 3: Specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de 

Remedial Teacher in de school (zwakste 10%) 

Zorgniveau 4: Diagnostiek en behandeling in zorginstituut (zwakste 4%) 

 

Signalering en begeleiding groepen 1 en 2 

Zorgniveau 1: Het streven is om een rijk en gevarieerd aanbod te hebben zodat 

de wat zwakkere leerling daar optimaal van kan profiteren maar ook de snellere 

leerling het passend aanbod krijgt. 

 

Zorgniveau 2: Als er sprake is van een achterstand of stagnatie in de 

ontwikkeling dan zijn de volgende stappen aan de orde. 

Er wordt in kaart gebracht wat de zwakkere punten zijn en dan krijgt het kind 

extra aandacht en herhaling en oefening binnen en buiten de groep 

Mocht dit niet afdoende zijn dat wordt er ook in overleg met ouders gekeken of 

1 van de volgende stappen het kind zou kunnen helpen: 
 Logopedisch onderzoek particulier 

 Onderzoek Kentalis als er sprake is van een significante achterstand 

 Onderzoek Haags Centrum voor Onderwijs HCO. 

Er kunnen ook signalen zijn die nog niet belemmerend zijn in de groepen 1 en 2 

maar wel eventueel zouden kunnen wijzen op een mogelijke dyslexie in de 

toekomst. 

In dit geval wordt de signaleringslijst voor kleuters ingevuld ( Zie bijlage) en 

uiteraard besproken met toekomstige groep 3 leerkracht.  

 

Signalering en begeleiding groep 3 

Zorgniveau 1: In de groepen 3 werken we met de aanvankelijk leesmethode Lijn 

3 voor zowel lezen als spelling. De methode biedt voldoende stof voor zowel 

sterkere als zwakkere leerlingen.  

Zorgniveau 2: Als er sprake is van een achterstand op het gebied van lezen 

en/of spellen dan krijgen deze leerlingen extra instructie en 
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inoefening/leeskilometers in de groep door de leerkracht om zo te proberen de 

achterstand te verkleinen c.q. in te halen. 

 

Zorgniveau 3: Mocht de extra hulp in de groep te weinig effect hebben op de 

vooruitgang van de leerling, dan krijgt deze leerling extra hulp buiten de groep 1 

op 1 of in kleine groepjes door de remedial teacher of onderwijsassistent. 

 

De toets kalender van groep 3 bestaat uit 3 hoofdmetingen. De 3 

hoofdmetingen (oktober/november, januari/februari en juni) hebben tot doel 

om de ontwikkeling van alle kinderen in kaart te brengen. 

Bij leerlingen die onvoldoende resultaat behalen op een of meerdere van deze 

toetsen worden aanvullende toetsen afgenomen om de problematiek zo goed 

mogelijk in kaart te brengen en op basis daarvan handelingsgerichte hulp te 

kunnen bieden. De overdracht naar de volgende groep is essentieel. 

 

 

Signalering en begeleiding groep 4-8 

Zorgniveau 1: in de groepen 4 werken we met de taal- en spellingmethode Taal 

Actief. Daarnaast gebruiken we voor het technisch lezen de methode Lekker 

Lezen. Bij de start van elke groep weet de leerkracht welke kinderen  lees- en/of 

spellingproblemen hebben en past hierop de hulp aan. 

 

Zorgniveau 2: Als er sprake is van een achterstand op het gebied van lezen 

en/of spellen dan krijgen deze leerlingen extra instructie en 

inoefening/leeskilometers in de groep door de leerkracht om zo te proberen de 

achterstand te verkleinen c.q. in te halen. 

 

Zorgniveau 3: Mocht de extra hulp in de groep te weinig effect hebben op de 

vooruitgang van de leerling, dan krijgt deze leerling extra hulp buiten de groep 1 

op 1 of in kleine groepjes door de remedial teacher of onderwijsassistent. 

 

De toets kalender van de groepen  4-8 bestaat uit 2 hoofdmetingen. De 2 

hoofdmetingen (januari/februari en juni) hebben tot doel om de ontwikkeling 

van alle leerlingen in kaart te brengen. Bij leerlingen die onvoldoende resultaat 

behalen op een of meerdere van deze toetsen worden aanvullende toetsen 

afgenomen om de problematiek zo goed mogelijk in kaart te brengen en op 

basis daarvan handelingsgerichte hulp te kunnen bieden. De overdracht naar 

de volgende groep is essentieel. 

 

Na de laatste hoofdmeting van groep 4 (juni) wordt er gekeken naar de 

resultaten van de kinderen op zorgniveau 2 en 3. Deze kinderen kunnen in 
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aanmerking komen voor een dyslexieonderzoek. Hiervoor gelden de volgende 

regels: 

Vraag 1: is er sprake van een significante achterstand op het gebied van lezen 

en/of spelling? 

Kortweg zijn er 4 mogelijkheden om te spreken van een significante achterstand: 

1a: DMT: 3x achtereenvolgens E/V (=laagste 10%) 

1b: DMT: afwisselend 3x E/V of D/V en spelling: 3x E/V (=laagste 10%) 

1c: Bij alleen vnl. leesproblemen: DMT : afwisselend 3x E/V of D/V (waarbij 

minimaal 2x E/V). Hierbij moet de vorderingsgrafiek bekeken worden: 

- als tussen meting 2 en 3 de achterstand niet ingelopen is, kan een 

significante achterstand worden vastgesteld. 

- als tussen meting 2 en 3 de achterstand wel ingelopen wordt, dan moet 

dezelfde hulp worden voortgezet en moet de prestatie op meting 4 

(volgende hoofdmeting) worden beoordeeld. We spreken dan van 

uitgestelde diagnostiek. 

1d: Bij alleen vnl spellingproblemen: spelling afwisselend 3x E/V of D/V (waarbij 

minimaal 2x E/V) en op PI dictee een score van minder dan 10 e percentiel. 

Vraag 2: Is er sprake van een hardnekkige achterstand? 

Er moet sprake zijn van een achterstand op meerdere meetmomenten die 

ondanks de geboden hulp blijft bestaan. Aan de hulp die geboden wordt, 

worden strenge eisen gesteld die onderbouwd moeten worden door 

groepsplan/handelingsplan. De leerling moet hierbij minimaal 1 periode hulp 

gehad hebben op zorgniveau 2 én minimaal 1 periode hulp op zorgniveau 3. 

Heel concreet: 

 Tussen meetmoment 1 en 2: extra zorg op niveau 2. Eisen:  

o = extra zorg in de groepssituatie,  

o gegeven door de groepsleerkracht waarbij de instructie- en 

oefentijd wordt uitgebreid. Bv verlengde instructie en begeleide 

inoefening van klassikale lessen.  

o Tijd: 50-60 min p.w.,  

o waarbij gebruik gemaakt wordt van aanvullend materiaal uit 

methoden of evt uit andere remediërende methoden.  

o Ook computerondersteuning kan ingezet worden, maar niet als 

enige middel.  

o De hulp moet geëvalueerd zijn.  

o Deze hulp staat vaak beschreven in het groepsplan.  

 Tussen meetmoment 2 en 3: extra zorg op niveau 3  

o = intensieve, systematische begeleiding aan de hand van een 

geprotocolleerde werkwijze.  

o Deze hulp wordt gegeven als aanvulling op de gewone lees- en 

spellinglessen en daarmee dus bovenop bijvoorbeeld de verlengde 

instructie in de klas.  
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o De hulp staat vaak beschreven in een (individueel) handelingsplan 

of OPP. Op de WDZ staat de hulp beschreven in het groepsplan. Bij 

kinderen met een eigen leerlijn staat deze hulp in het OPP. 

o De begeleiding moet gegeven worden door bevoegd persoon (lkr, 

RT, ond.assistent), leertijd wordt uitgebreid met minimaal 1 uur (liever 

vaker en korter dan 1x lang),  

o mag individueel/in groepje van max 4 lln,  

o er wordt expliciete instructie gegeven waarbij de leerstof en 

deelvaardigheden in kleine stapjes wordt aangeleerd.  

o De hulp is specifiek afgestemd op het probleem/de hiaten van de 

leerling.  

o De hulp is geëvalueerd.  

Vraag 3: Is er sprake van exclusiefactoren? 

School moet beoordelen of er bij de leerling of in de omgeving andere (meer 

vooraanstaande) factoren te vinden zijn die maken dat de leerling belemmerd 

wordt in het leren. Hierbij natuurlijk specifiek voor lezen en/of spelling: zijn er 

andere factoren aan te wijzen (dan mogelijke dyslexie) waardoor de leerling 

moeilijk tot lezen en/of spellingbeheersing komt? 

 

De resultaten van de hoofdmetingen worden door de intern begeleider voor 

advies opgestuurd/gemaild naar het Haags Centrum voor Onderwijs (HCO) 

Contactpersoon is Katja Tas. Het HCO komt met een advies. Dit advies wordt 

besproken met ouders. Uit het advies kan naar voren komen dat een 

dyslexieonderzoek gewenst is. Ouders en school vullen de benodigde 

formulieren in en het dyslexieonderzoek wordt gepland en afgenomen.  Bij een 

dyslexieonderzoek wordt ook altijd eerst een intelligentieonderzoek afgenomen. 

De resultaten worden met de school en ouders besproken. 

 

Mocht uit het onderzoek komen dat een leerling dyslexie heeft dan krijgt deze 

leerling een dyslexieverklaring. Dit is een verklaring die eenmalig wordt uitgereikt 

en waarvan het van belang is dat de ouders dit goed bewaren. De school krijgt 

een kopie. Deze wordt bewaard in het leerling dossier (Esis). 

Met deze dyslexieverklaring kan een kind compenserende en dispenserende 

maatregelingen krijgen. De kinderen krijgen een dyslexiekaart waarbij zij, in 

overleg met ouders en leerkracht, kunnen aangeven welke maatregelingen zij 

zouden willen. Zie bijlage. 

 

Wanneer er vermoedens zijn van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) wordt het 

kind aangemeld bij ONL via het HCO (Haags Centrum voor Onderwijs) of ouders 

melden het kind aan bij het RID (www.rid.nl) voor verder onderzoek. Als uit dit 

onderzoek blijkt dat het kind inderdaad EED heeft, dan komt het kind in 

aanmerking voor een vergoede dyslexie behandeling.   

 

http://www.rid.nl/
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Behandeling vindt één keer per week plaats op een vast tijdstip bij een vaste 

behandelaar. Hiervan bestaat 40 minuten uit de behandeling van het kind en 5 

minuten uit overleg met de ouders. Tijdens dit overleg krijgen ouders 

terugkoppeling van de behandeling, uitleg van het huiswerk en tips voor thuis. 

De continuïteit van de behandeling is belangrijk. De behandelaar heeft wekelijks 

contact met het kind (en de ouder) en stemt de begeleiding goed op zijn of 

haar tempo en niveau af. Daarnaast is het oefenen thuis en het huiswerk erg 

belangrijk. Een zo goed mogelijk resultaat wordt behaald door minstens 5 keer 

per week 20 minuten te oefenen. De wekelijkse oefenstof wordt aangeboden 

met een oefenschema. De behandeling is zo altijd op maat van het kind. 
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Bijlage: dyslexiekaart 

 

Afsprakenkaart dyslexie van………………………….. 

 

Deze kaart gaat in per schooljaar 20. . 

(geldig tot nieuwe afspraken gemaakt worden tussen leerling, leerkracht, ouders 

en IB-er) 

 

Voor mij is geregeld: 

(alleen de aangekruiste aanpassingen gelden) 

 

Toetsen Algemeen: 

0 Ik krijg geen tijdsdruk bij het maken van toetsen 

0 De volgende toetsen worden voorgelezen en/of mag ik mondeling 

beantwoorden 

* Topo-toetsen                        0 mondeling beantwoorden 

* Aardrijkskunde 0 voorlezen 0 mondeling beantwoorden 

* Geschiedenis   0 voorlezen 0 mondeling beantwoorden 

* Natuurkunde    0 voorlezen 0 mondeling beantwoorden 

* Taal                    0 voorlezen 0 mondeling beantwoorden 

0 Toets wordt vergroot op A3- formaat 

 

Toetsen Cito  

0 Rekenen/wiskunde worden voorgelezen als mijn leesniveau lager is dan E4 

0 De teksten van begrijpend lezen mag ik van te voren lezen 

0 Toetsen mogen gemaakt worden in meerdere delen 

 

Lezen:  

0 Ik krijg auditieve ondersteuning bij teksten bij zaakvakken en/of toetsen 

0 Ik hoef niet onvoorbereid hardop te lezen 

0 DMT: op het rapport wordt het aantal goed gelezen woorden vermeld 

0 Ik heb keuze uit boeken die aansluiten bij mijn niveau en interesses 

Spelling:  

0 Opdrachten die niets met spelling te maken hebben worden alleen 

beoordeeld op inhoud 

0 Herhalingsfouten worden als één fout gerekend 

0 Bij Engels worden aparte spellingcijfers gehanteerd; spelling telt niet mee in 

andere onderdelen. 

0 Bij het zinnendictee worden alleen de categoriewoorden beoordeeld. 

Taal:  

0 Schriftelijke opdrachten worden beperkt door gebruik pc of kopieerblad 

0 Stelopdrachten mogen wat korter zijn. 
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Overig:  

0 Ik volg een traject bij RID of ONL, dus mijn huiswerk wordt beperkt. 

 

Handtekening leerling: Handtekening ouder(s): Handtekening leerkracht:  

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening ib-er: 

 

__________________________________________________________________________ 


