Informatie over dyslexie

Wat is dyslexie?
Dyslexie is een vaak gehoorde term, maar wat is het nu precies?
In de hersenen worden diverse verbindingen gemaakt die we nodig hebben bij
het lezen en schrijven van letters en woorden. Bij dyslectische mensen zijn
deze verbindingen niet goed aangelegd, waardoor zij niet kunnen beschikken
over een goede strategie voor het lezen en schrijven van woorden. Hierdoor is
automatiseren een groot probleem en hebben ze, onder andere, moeite met
letters herkennen. Dyslexie heeft daarom ook niets te maken met
intelligentie. Gelukkig kunnen we dyslectische kinderen met intensieve
begeleiding helpen om tot een aanvaardbaar lees- en schrijfniveau te komen.

Hoe signaleren wij dyslexie?
Als de leerkracht en/of intern begeleider een toenemende
achterstand signaleert, wordt u als ouders uitgenodigd
voor een gesprek. Samen bekijken we welke stappen we
verder gaan nemen. Dit kan extra ondersteuning in de klas
zijn, of er wordt een extra onderzoek afgenomen. De intern
begeleider neemt dan de Dyslexie Screeningstest (DST) af.
Deze test meet geen dyslexie, maar wel het risico op
dyslexie.

Hoe gaat een dyslexieonderzoek?
Als ouders kunt u te allen tijde op eigen kosten een
onderzoek laten uitvoeren.
In sommige gevallen vergoedt de verzekeraar een dyslexie
onderzoek waar zij eisen aan stellen. Het onderzoek moet
worden uitgevoerd door een onderzoeksbureau dat
bekend is bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en/of het NRD
(Nationaal Referentiecentrum Dyslexie.) Onze intern
begeleiders weten welke bureaus in de regio hierbij zijn
aangesloten.
Na het onderzoek ontvangt u een verslag wat de
onderzoeker met u bespreekt. Indien u dit wenst, kan de
leerkracht en/of intern begeleider bij het gesprek aanwezig
zijn.
Als er dyslexie is geconstateerd, krijgt uw kind een
dyslexieverklaring welke is ondertekend door een erkende
GZ-psycholoog. Dit is belangrijk voor de geldigheid van de
verklaring. Een dyslexieverklaring is levenslang geldig.

Wat biedt KC De Troubadour?
Als wij in het bezit zijn van een geldige dyslexieverklaring,
bieden wij onder andere het volgende:
We geven verlengde instructie en begeleide
inoefening bij lezen, spelling en taal.
We bieden leesoefeningen in de vorm van duo-lezen,
maatjes lezen en/of Ralfi-lezen.
We bieden extra ondersteuning in de klas en waar
mogelijk ook buiten de klas.
Uw kind krijgt extra tijd voor de Cito toetsen
spelling/begrijpend lezen en de methodetoetsen taal
en spelling.
Voor de Cito eindtoets en de entreetoets zijn er
vergrotingen en audio cd’s verkrijgbaar die we
bestellen.
De teksten voor zaakvakken kunnen mee naar huis
worden gegeven om voor te bereiden.
Aanpassen van de beoordeling voor spelling.
Een kind met dyslexie mag een behandeling onder
schooltijd ontvangen.
Dyslexiebehandelingen voor kinderen met EED
kunnen, mits er plek is, op woensdagochtend
plaatsvinden op school. NB) Ruimtes zijn schaars en
kunnen niet altijd gegarandeerd worden.
Andere wensen? Dit kunt u uiteraard bespreken met
de leerkracht en intern begeleider.

Waar heeft mijn kind recht op bij dyslexie?
Als er dyslexie is vastgesteld, heeft uw kind recht op meer
tijd bij toetsen en vergrotingen van de opgaven/teksten.
Een kind met dyslexie heeft dyslexiezorg nodig, wat anders
is dan onderwijs op remedial teaching.
Is er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED), kan
uw kind recht hebben op een vergoeding door de
zorgverzekeraar voor een dyslexiebehandeling welke onder
schooltijd en op school mag plaatsvinden. Hier moet
toestemming voor worden gevraagd bij de directeur,
waarbij u het gehele onderzoeksverslag en de
dyslexieverklaring dient te overleggen.

Als er geen dyslexie wordt geconstateerd?
Als er (nog) geen dyslexie kan worden vastgesteld, zijn de
zorgen nog niet weg! De intern begeleider en de leerkracht
maken een plan van aanpak om uw kind zo goed mogelijk
te helpen. Uiteraard bespreken we onze aanpak met u.
Daarnaast adviseren wij iedere dag 10-15 minuten samen
met uw kind te lezen.
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