
Zorgbeleid rondom dyslexie en leerlingen met lees- en/of spellingsproblemen

Persoonlijke aandacht voor elke leerling is één van de pijlers van Huizermaat. Deze aandacht is
er vanzelfsprekend ook voor de leerling met dyslexie of lees- en/of spellingsproblemen. Op
Huizermaat zijn twee orthopedagogen/dyslexiecoaches verantwoordelijk voor de zorg aan
leerlingen met dyslexie.

Screening op dyslexie
Aan het begin van het schooljaar wordt bij alle brugklasleerlingen een signaleringstoets
dyslexie afgenomen. Als uit deze toets blijkt dat een leerling uitval op het gebied van lezen
en/of spellen, kunnen er verschillende trajecten volgen.
Zo kan een leerling extra begeleiding krijgen op het gebied van lezen en/of spelling maar er kan
ook een diagnostisch vooronderzoek dyslexie (DVOD) worden opgestart. Afhankelijk van de
uitkomst van dit vooronderzoek kan een leerling doorverwezen worden voor extern
dyslexieonderzoek. Dit alles gaat uiteraard steeds in overleg met mentor en
ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.

Dyslexiekaart
Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiekaart waardoor zij
gebruik kunnen maken van een aantal faciliteiten zodat zij minder last hebben
van hun dyslexie. Enkele van deze faciliteiten zijn bijvoorbeeld:

● extra tijd bij toetsen en op het examen
● het werken met een voorleesprogramma (auditieve

ondersteuning)
● het gebruik van een laptop in de klas (voor leerlingen met

handschriftproblemen)
● aangepaste luistertoetsen op het examen
● niet onvoorbereid hardop voorlezen in de klas

De dyslexiekaart blijft de gehele schoolloopbaan op Huizermaat geldig.

Auditieve ondersteuning
Voor een dyslectische leerling kan het helpend zijn om gebruik te maken van
een programma dat teksten voorleest. In de dyslexieverklaring of in het
onderzoeksrapport moet expliciet staan dat de leerling baat heeft bij het
gebruik van voorleessoftware.
In de onderbouw (klas 1 t/m 3) wordt standaard gewerkt met TextAid.
In de bovenbouw (klas 4 t/m 6) bepaalt de afdelingsleider in samenspraak met
de examencommissie of met exam.net of ClaroRead gewerkt wordt.



Alle SO’s in de bovenbouw worden standaard met exam.net gemaakt.
Zowel voor ClaroRead als voor TextAid kan een abonnement via school worden aangevraagd.
Deze versies hebben dezelfde mogelijkheden. Het jaarabonnement kost in beide gevallen
35 euro per jaar en kan via de dyslexiecoach worden aangevraagd.

Aangepaste beoordeling spelling
Op dit moment wordt het huidige dyslexieprotocol herzien. Per sectie worden nieuwe afspraken
ten aanzien van de spellingbeoordeling bij dyslexie gemaakt.

Tot slot
Wij proberen op Huizermaat de ondersteuning voor dyslectische leerlingen op een zo goed
mogelijk manier vorm te geven. Wanneer er vragen zijn, kan er contact worden opgenomen met
de mentor maar uiteraard ook met de dyslexiecoaches.
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