
Dyscalculieprotocol CBS De Brug 

Doel van het protocol  

Onze school wil met dit protocol de kwaliteit van het onderwijs aan zwakke 

rekenaars verbeteren. Wij willen met dit protocol ervoor zorgen dat  leerlingen in de groepen 

1 t/m 8 de basisprincipes en basisvaardigheden van rekenen onder de knie krijgen. Voor 

kinderen met rekenproblemen komt het erop aan dat de effectieve rekentijd wordt uitgebreid. 

Voor de leerkracht brengt dit een differentiatie van het leeraanbod met zich mee.  

Wat verstaan we onder dyscalculie?  

Dyscalculie betekent letterlijk 'niet kunnen berekenen'. Het is net als bij dyslexie in feite een 

andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse 

vaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig 

onderwijs. Dyscalculie is een complexe stoornis omdat bij rekenen meer hersengebieden 

worden gebruikt, waaronder ook het taalcentrum. Een getal bestaat uit het woord 'vijf, het 

cijfer '5' en de hoeveelheid *****.  

De officiële definitie van dyscalculie is: 

 “Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het 

leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van rekenwiskundekennis (feiten/afspraken).” 

Leerlingen met een vermoeden van dyscalculie 
 
Wij volgen het Protocol Ernstige Reken Wiskundeproblemen en Dyscalculie (Groenestijn, 
Borghouts & Janssen, 2011). Dit protocol is een leidraad die ons in staat stelt een 
vermoeden van dyscalculie vast te stellen. Ook staat hierin aangegeven welke extra 
zorg een kind met (mogelijk ernstige) dyscalculie minimaal nodig heeft. 
 
Signalering en diagnose 

In groep 1-2 worden zorgleerlingen gesignaleerd met de methode Onderbouwd en de Cito 

toetsen. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Deze leerlingen krijgen in de groep 

verlengde instructiemomenten. Daarnaast krijgen zij een extra oefenmoment buiten de 

groep. De zorgleerlingen worden in de overdracht naar groep 3 besproken met de 

groepsleerkracht. Het leerlingdossier wordt  bewaard in Parnassys en gaat mee naar de 

volgende groep. 

Vanaf groep 3  wordt gebruikgemaakt van de methode Wereld in Getallen en de Cito 

toetsen. De zorgleerlingen blijven werken in de verlengde instructie groep. Daarnaast krijgen 

zij extra oefenmomenten buiten de groep. De ouders blijven op de hoogte van de 

vorderingen, die hun kind maakt. Het leerlingdossier wordt  bewaard in Parnassys en gaat 

mee naar de volgende groep. 

In groep 4 wordt de verlengde instructie en de extra begeleiding buiten de groep, wanneer 

nodig, voortgezet. In groep 4 bestaat de extra begeleiding uit 3 keer 20 minuten 

rekenbegeleiding. Dit is om de hardnekkigheid te kunnen beoordelen. Er is meestal een 

duidelijk verschil te zien met lezen en spelling. 



Midden groep 4 wordt Cito Rekenen en Wiskunde M4 afgenomen. Wanneer een leerling 3 

keer een E-score op deze toetsen heeft behaald. Daarnaast voldoende begeleiding heeft 

gehad, bestaat de mogelijkheid voor onderzoek. De kans op een vorm van ernstige 

dyscalculie is aanwezig. Onderzoek naar dyscalculie zal dit moeten bevestigen. Wanneer 

een leerling niet binnen deze E-scores valt, blijft het mogelijk dyscalculie te onderzoeken. De 

kans op ernstige dyscalculie is in dit geval kleiner. Onderzoeken voor dyscalculie worden niet 

vergoed door de gemeente. Ouders kunnen een onderzoek wel zelf laten doen. Het 

leerlingdossier wordt  bewaard in Parnassys en gaat mee naar de volgende groep. 

In groep 5-8 geldt dezelfde procedure als midden groep 4. Het leerlingdossier wordt  

bewaard in Parnassys en gaat mee naar de volgende groep. 

Overdracht naar voortgezet onderwijs 

De school zorgt dat er een warme overdracht is met het Voortgezet Onderwijs. De 

dyscalculieverklaring kan toegevoegd worden in het leerlingdossier van Onderwijs 

Transparant. Ouders moeten hier hun goedkeuring voor geven.  

Geldigheid van het onderzoek en implicaties  

De dyscalculieverklaring is onbeperkt geldig, dyscalculie is immers een blijvende stoornis. 

Een kopie van de verklaring wordt in het leerling dossier bewaard.  

Aanpak van onze school  voor leerlingen mèt een dyscalculieverklaring 

 Modellen (voordoen) 

 Extra tijd geven 

 Gebruik van strategieënschrift of tafelkaart 

 Eventueel pre-teaching 

 Vermindering van het aantal taken 

De aanpak thuis  

 Veel spelletjes spelen waarbij een dobbelsteen of getallen worden gebruikt. 

 Helpen in stappen aan huiswerk te werken.  

 Laat uw kind spelend leren met goede educatieve software. 

 Inspanning waarderen.  

 

Informatie aan ouders en leerlingen 

Ouders kunnen het dyscalculieprotocol op onze website inzien. In gesprekken met ouders 

kan de Intern begeleider uitgebreidere informatie  geven over dit onderwerp.  


