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Kennismaking
• Wat is je werkveld?
•
•
•
•

Diagnostiek TOS
Diagnostiek Dyslexie
Behandeling TOS
Behandeling Dyslexie
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Kennismaking
• Dyslexiebehandeling binnen de vergoede zorg
• Remedial teaching
• Lees- en taalcoördinator
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Casus
• Jongen van 8 jaar, groep 4,
vrolijk, creatief, accepteert
hulp.
• Gediagnosticeerd met TOS,
logopedische behandeling
voor zinsbouw en
woordvinding,
bovengemiddelde
intelligentie, dyslexie in de
familie
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Inhoud
• Lezen:
• Groep 1 en 2
• Groep 3
• Groep 4-8

• Spelling
• Taal
• Toetsing
• Materialen
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Lezen – groep 2
• Medio groep 2: check lateralisatieproces (hand open/dicht,
alterneren, huppelen en zijwaartse galop)
• Fonemisch bewustzijn (visuele ondersteuning en lichamelijke actie)
• Training synthese – (handboek TOS)
• Visuele ondersteuning met letters en afbeeldingen
• Afbeeldingen benoemen voor de synthese-oefening
• Opbouw synthese:
• Eindletter: starten plosieven en fricatieven, daarna nasalen en liquidae
• Beginletter: volgorde fricatieven, nasalen en liquidae
• ‘Gewone synthese’

• Leerling zit recht voor de leerkracht
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Lezen – groep 2
• Zorgniveau 3 zo vroeg mogelijk opstarten
• Metingen in groep 2 > november en februari (let op:
geboortemaandeffect)
• Interventie klank-tekenkoppeling starten
vanaf februari
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Lezen – groep 2
Klank-tekenkoppeling (starten met samen ‘lezen’ in boeken, herkennen van
letters; fase 2 letterboeken, multisensorisch (articulatie, stoplichtletters van
Ello van groot naar kleiner, kleien, krijtbord, (kinetisch) zand, stoepkrijt,
klankgebaren)
Alfabetboeken:
A. Annie Keuper: Kijk mijn letter!
B. Charlotte Dematons: Alfabet
C. Bettie Sluyzer: ABC van Tuk
D. Bette Westera: Aap Beer Zebra
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Lezen – groep 2
• Meer oefentijd per week en over een langere periode, circa de helft.
• Hoge doelen stellen
• Verbinden aan het groepsthema – betekenisvolle context
• Voorlezen (plezier, woordenschat, tekstinzicht, grammaticale correctheid,
veiligheid)
• Herhaald voorlezen van een boek.
• Afwisselen van in zijn geheel voorlezen en interactief voorlezen
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Lezen – groep 2
• Invented spelling ontwikkelingslijn
•
•
•
•
•

Tekenen
Krabbelen
Ketens letterachtige vormen en letters
Een of enkele letters van het hele woord
Invented spelling
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Lezen – groep 2
• Relatie fonemisch bewustzijn en invented spelling
•
•
•
•

Inzicht relatie spreken en schrijven
Letterkennis integreert in fonologische kennis
Proactief als voorbereiding op groep 3
Eigen schrijfsels als basis voor het leren lezen
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Lezen – groep 3
• Automatisering van klanktekenkoppeling en vlot kunnen lezen
van mkm-woorden minimaal doel.
Doublure groep 3 geen positief effect
op leesvaardigheid
• Woordrijen een goede voorspeller van
het latere leessucces – koppelen aan
betekenissen
• Teksten vooral van de methode
oefenen
• Leesinstructie klas: meelezen van het
digibord, daarna naar boek.
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Lezen – groep 3
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Lezen – groep 3
• Draad kwijt? Herhalen – Voorspellen volgende bladzijde – Plek
• Na het voorlezen praten over de inhoud, combinatie met vragen
van Chambers.
• Diverse tekstsoorten (aanvankelijk leesmethodes beschikken
hierover)
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Lezen – groep 3
• Methodes beschikken over dagelijkse lesdoelen
en lesdoelen bij een thema.
• Visualisering in de klas – doelenmuur
• Leestijd: start schooldag, leesles, tutorlezen,
RT à 60 min per week, thuis
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Lezen – groep 3
Methodieken:
•
•
•
•

Zoemend/zingend lezen!!! Let op bij plofklanken (modeling)
Voor-koor-door
Papegaai-lezen
Connect Klanken en letters

• Connect Vloeiend lezen (voor spellende lezers)
• Connect Woordherkenning (voor radende lezers)
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Lezen - groep 4 en hoger
• Relatie, samen zoeken naar een mooi verhaal
• Per leessessie 5 minuten oefenen op woordniveau met leesmoeilijkheden
gekoppeld aan spellingprobleem van de week
• Blijf niet in AVI-niveaus hangen, niet meer vanaf E4
• Vijf-vinger test (max. 10% blz. moeilijke woorden)
• Herhaald lezen (tekst circa 100 wrd, tijd en fouten noteren, 4 keer lezen,
opnieuw meten, doel 100 wrd per minuut)
• Ondersteund lezen (samen tekst hardop lezen)
• Ralfi-Light
• Leeskilometers, min 2 boeken per maand
• Sleeplezen
• Samen lezen – hoger niveau, interesse informatieve teksten, Kijk-doos serie,
Zwijsen
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Lezen – groep 4 en hoger
Hardop denken:
• Voorspellen (‘Waar gaat deze tekst over’)
• Voorkennis ophalen (‘Ik weet hier al dit en dat van…’)
• Visuele voorstelling (‘Ik stel me voor dat…’
• Vergelijking maken (‘Dit doe met denken aan’)
• Controleren van begrip (‘Ik snap dit niet, want…’)
• Repareren van begrip (‘Ik moet nog een keer dit lezen’)
• Becommentariëren (‘Ik vind dit mooi, omdat…’)
• Vragen stellen (‘Waarom zou de schrijver…’)
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Spelling
• Vast stappenplan
• Klankenschema
• Regelkaart / spiekschrift
• Opslaan van woordbeelden is moeilijk, spelen met klanken.
• Ontwikkeling gaat trager dan lezen, inhaalslag vanaf groep 5
• Werkwoordspelling – zwakke grammaticale kennis is van invloed
• Bewust maken van ‘stomme klank’, stipje eronder plaatsen
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Voorbeelden spiekkaarten ONL - dyslexiebehandeling
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Taal

• Visuele ondersteuning van de zinsbouw
• Viertakt van Verhallen & Van den Nulft wordt minder gebruikt.
• Leren in een betekenisvolle context is effectiever.
• Veel voorlezen, praten over de verhalen.
• Stellen: opstarten in groep 5, aansluiten bij gebeurtenis
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De ‘literaire woordenlijst’
Personage - positief
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slim
Grappig
Beschermend
Nobel
Bescheiden
Muzikaal
Dapper
Moedig
Onschuldig
Charmant
Hulpvaardig

Personage - negatief
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hebberig
Onoplettend
Dom
Sluw
Onaardig
Snel boos
Irritant
Wantrouwend
Eigenwijs
Koppig
Gierig
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Toetsing
• Groep 1 en 2 Snel Serieel Benoemen, auditieve analyse en synthese
(www.dyslexiecentraal.nl)
• Groep 3 Struiksma: Auditieve analyse en synthese, grafementoets; Cito AVI en DMT; Cito
Spelling, Boom LVS; ind. PI-dictee
• Groep 4-8 AVI en DMT (evt EMT en Klepel); Cito Spelling, Boom LVS; ind. PI-dictee
• Stilleestoets (willekeurige tekst uit zaakvakmethode, drie keer 1 minuut laten lezen, na
elke minuut streepje zetten, gemiddeld aantal woorden per minuut uitrekenen)
• E6: 120 woorden per minuut*
• E7: 145 woorden per minuut*
• E8: 170 woorden per minuut*
* normering van LIST-lezen

• Aanpassingen: technisch lezen toetsen geen aanpassingen, wel bij Cito Rekenen &
Wiskunde en Begrijpend lezen > meer tijd, meerdere momenten, mee laten in groep 4 bij
het voorlezen van de instructie. Vanaf groep 5 aanpassing toets aan het niveau van AVI.
Komen wijzigingen in toetsvorm, leverancier geeft hierover meer informatie.
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Materialen - spelling
• Taal in blokjes
• Klankenschema
• Spiekschrift
• Spellingsprint
• Taalblobs.nl
• Zo leer je kinderen lezen en spellen (José Schraven)
• Retentietraining (Anneke Smits)
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Materialen - lezen
•
•
•
•
•
•

Lezen van series en informatieboeken
Luisterboeken – passendlezen.nl
Close reading (gespreksvragen)
Vragen van Chambers (Open Boek)
Inprint symbolensoftware (www.eelkeverschuur.nl)
Nieuwsbegrip i.c.m. Kentalis Weerwoord

• Apps: Alinea (betaald), Seeing AI (gratis)
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• Cursus Soepel van groep 2 naar groep 3 van Wizz-scholing.
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