
Dyslexieprotocol CBS De Brug 

Doel van het protocol  

Onze school wil met dit protocol de kwaliteit van het onderwijs aan zwakke lezers en spellers 
verbeteren. Wij willen met dit protocol ervoor zorgen dat  leerlingen in de groepen 1 t/m 8 de 
basisprincipes en basisvaardigheden van lezen en spellen onder de knie krijgen. Voor 
kinderen met leesproblemen komt het erop aan dat de effectieve leestijd wordt uitgebreid. 
Voor de leerkracht brengt dit een differentiatie van het leeraanbod met zich mee.  

Wat verstaan we onder dyslexie?  

In Nederland wordt officieel de volgende definitie van dyslexie gehanteerd:  

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het 
aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. 

Leerlingen met een vermoeden van dyslexie 
Wij volgen het Protocol Leesproblemen en Dyslexie (Scheltinga, Gijsel, van Druenen, & 
Verhoeven, 2011). Dit protocol is een leidraad die ons in staat stelt een vermoeden van 
dyslexie vast te stellen. Ook staat hierin aangegeven welke extra zorg een kind met (mogelijk 
ernstige) dyslexie minimaal nodig heeft. 

Signalering en diagnose 
In groep 1-2 worden de leerlingen getoetst met de methode Onderbouwd en de Cito toetsen. 
De zorgleerlingen krijgen in de groep verlengde instructiemomenten. Bij zorgleerlingen 
nemen wij de ‘screening oudste kleuters groep 2’ af. Als uit deze screening blijkt dat een 
kind, een risicoleerling is dan starten we met een interventie door middel van de methode 
Bouw!. De kinderen oefenen 2 keer per week het programma met de leerkracht, 1 keer met 
een tutor op school en 2 keer per week thuis. De intern begeleider brengen wij op de hoogte 
van onze bevindingen. De screening en overige gegevens voegen wij toe aan het 
leerlingdossier in Parnassys.  

In groep 3  wordt gebruikgemaakt van de herfst, winter, lentesignalering en Cito toetsen 
DMT, AVI en spelling. De zorgleerlingen houden verlengde instructie in de groep. Daarnaast 
krijgen zij extra oefenmomenten buiten de groep. In de tweede helft van groep 3 wordt er 
tutor gelezen. 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. 

Vanaf groep 4 wordt de verlengde instructie en de extra begeleiding buiten de groep, 
wanneer nodig, voortgezet. Indien mogelijk wordt er in groep 4 ook tutor gelezen. Vanaf 
groep 4 krijgen de zorgleerlingen iedere dag extra lees of spellingsbegeleiding. Dit is om de 
hardnekkigheid te kunnen beoordelen. Er is meestal ook een duidelijk verschil met rekenen 
te zien. 

Midden groep 4 wordt de DMT en spelling 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 door ONL met aansluitend een behandeling van 60 
weken. Het onderzoek en de begeleiding wordt vergoed door de gemeente. Wanneer een 



leerling niet binnen deze E-scores valt, blijft het mogelijk dyslexie te onderzoeken. Dit 
onderzoek kunnen ouders dan zelf laten doen. Het leerlingdossier wordt  bewaard in 
Parnassys en gaat mee naar de volgende groep. 

We maken gebruik van de leesbladen van Pravoo. 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 
dyslexieverklaring kan toegevoegd worden in het leerlingdossier van Onderwijs Transparant. 
Ouders moeten hier hun goedkeuring voor geven.  

Geldigheid van het onderzoek en implicaties  
De dyslexieverklaring is onbeperkt geldig, dyslexie is immers een blijvende stoornis. Een 
kopie van de verklaring wordt in het leerling dossier bewaard.  

Aanpak van onze school  voor leerlingen mèt een dyslexieverklaring 

● De hoeveelheid werk kan worden aangepast. 
● De teksten worden vergroot.  
● Duo-lezen 
● De leerkracht leest voor aanvang van de les, de tekst al een keer voor.  
● De leerling mag gebruik maken van extra  tijd.  
● Een leerling krijgt de mogelijkheid om in een rustige omgeving te werken: vooraan in 

de groep, hal, computerlokaal. 
● Er is de mogelijkheid voor het gebruik van een koptelefoon. 
● Omdat de leerlingen zelfstandig met een weektaak werken, kunnen ze bij moeilijke 

opdrachten hun taken afwisselen. 
● Afhankelijk van de resultaten delen we de leerling in, in  de verlengde instructiegroep. 
● Cito toetsen (tevens ook de eindtoets groep 8) worden adaptief afgenomen. De 

leerlingen maken de toets op een chromebook.  
● Inzet van de lex app vanaf groep 5. 
● Vanaf groep 1 starten we met boekpromoties, om de leerlingen te enthousiasmeren 

voor lezen.  
● De leerlingen gebruikt een aanwijsblad. 
● De leerling gebruikt een leesliniaal. 
● De map ‘speciale spellingbegeleiding’, van de methode Taal Actief.  

 
De aanpak thuis  

● Helpen in stappen aan huiswerk te werken.  
● Veel interactief voorlezen. 
● Oefenen met begrippen en namen: kleuren, dagen, links/rechts. 
● Belangstelling voor leren lezen op een kindvriendelijke manier stimuleren.  
● Tekst eerst voorlezen voordat het kind het leest.  
● Fouten in woorden aanwijzen, zodat het kind het woord zelf kan verbeteren. 
● Inspanning waarderen.  
● Fouten in spontane briefjes niet verbeteren.  



● Woordpakket thuis oefenen. 

Informatie aan ouders en leerlingen 
Ouders kunnen het dyslexieprotocol op onze website inzien. In gesprekken met ouders kan 
de Intern begeleider uitgebreidere informatie  geven over dit onderwerp.  

  


