Wat kunt u zelf doen?
Uiteraard is de samenwerking tussen huis
en school ontzettend belangrijk. U kunt uw
kind thuis ondersteunen.
Enkele tips:
•
•
•
•

Heeft u verder nog vragen?
Wilt u weten hoe u thuis aan de slag
kunt gaan met uw kind?
We hebben tips in overvloed en de deur
staat altijd open!

Oefen op een leuke manier met letters
en klanken (bijvoorbeeld samen
boodschappenlijstjes schrijven);
Zorg voor boeken die uw kind
aanspreken;
Voorlezen is een manier om leesplezier
te bevorderen;
Stel open vragen tijdens het (voor)lezen.

Bij stimuleren hoort altijd begrip en
bemoediging voor het kind.
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Samen maken wij leren leuk!

Wat is dyslexie?

Enkele kenmerken

Wat doet de Nassy Brouwer School?

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen
lezen. De term komt uit het Grieks.
Dys = niet goed functioneren, beperkt en
lexis = taal of woorden

In de kleutertijd
• Heeft moeite met het schrijven van de
eigen naam;
• Schrijft letters vaak gespiegeld;
• Heeft moeite met het leren van
basiskennis, zoals kleuren en getallen;
• Werkt minder precies bij het knutselen,
knippen en plakken.

Lezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling
van uw kind. Op de Nassy Brouwer School
besteden wij veel tijd aan leesonderwijs. Er
wordt 3 keer per week groepsdoorbrekend
op niveau (AVI) gelezen. Verder is er een
uitgebreide bibliotheek waar de kinderen
de meest prachtige en spannende boeken
kunnen lenen.

Vanaf groep 3
• Het kind ziet letters dansen en haalt
letters door elkaar: ‘dorp’ en ‘drop’;
• Kan het tempo van de klas niet bijhouden;
• Beheerst het alfabet slecht;
• Is onhandig met pennen;
• Langzame letterherkenning, vooral van
meertekenklanken, zoals eu&ui en oe&ou;
• Schrijft in spiegelschrift;
• Maakt spelfouten bij het overschrijven;
• Leesniveau blijft achter in vergelijking met
klasgenoten.

Wij werken ook met een dyslexieprotocol.
Dit is een stappenplan dat nauwkeurig
gevolgd wordt. In dit plan is opgenomen
welke stappen de leerkracht onderneemt
met kinderen die achterblijven op het
gebied van lezen en spelling. Kinderen
die een achterstand hebben worden in
de klas door hun eigen leerkracht of
Remedial Teacher 5 dagen per week
extra ondersteund. Als er na intensieve
begeleiding geen verbetering is, kan verder
onderzoek nodig zijn. In dit geval wordt u
doorverwezen naar een deskundige. Voor
de eindtoets van groep 8 wordt in overleg
met de behandelende deskundige een
aanpassing van de toets aangevraagd.
Hierbij valt
te denken
aan extra tijd
en vergrote
letters.

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.

Let wel: sommige kenmerken (zoals
het spiegelen van letters en langzame
letterherkenning) zijn kenmerken die bij
meerdere kinderen voorkomen; dat wil niet
persé zeggen dat het kind dyslexie heeft!
Bij twijfel is het verstandig het kind te laten
onderzoeken door deskundigen. De school
kan u hierin adviseren.
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