
Informatieavond dyslexie 

• Welkom 
• Wie zijn wij? 
• Welke begeleiding bieden wij?
• Hoe bieden wij begeleiding?
• Gang van zaken betreffende 

aanmelding? 
• Tijd voor vragen



Wie zijn wij? 
• Ellen Verheijen-Janssen → sinds 2020 

werkzaam op het Dendron College. 
 Remedial teacher 
 Docente Nederlands 

• Sophie Hünen → sinds 2003 werkzaam 
op het Dendron College. 

 Dyslexie Specialist 
 Docente Nederlands 



Welke begeleiding bieden 
wij? 
Wij bieden begeleiding voor 
brugklasleerlingen met een 
dyslexieverklaring of met lees- en/of 
spellingproblemen. 

• De begeleiding begint ongeveer een 
maand na aanvang van het schooljaar.

• De begeleiding vindt plaats in groepjes 
van 3-4 leerlingen ingedeeld naar 
gelijkwaardig niveau. 



Welke begeleiding bieden 
wij? 

• De begeleiding vindt plaats 1x per week 
in een tweewekenschema.

• De begeleiding gebeurt tijdens de 
lessen.

• De begeleiding duurt in principe tot de 
kerstvakantie.

Leerlingen die meer handreikingen 
nodig hebben, worden nog verder 
begeleid, eventueel met een lagere 
frequentie. 



Hoe bieden wij begeleiding?
• Leerlingen die voor begeleiding in 

aanmerking komen, worden door RT’er of 
DS voorafgaand aan de zomervakantie 
uitgenodigd om kennis te komen maken. 

• Samen wordt een faciliteitenkaart 
gemaakt die aan het begin van het 
schooljaar uitgereikt wordt via de mentor. 

• De begeleiding is een vorm van coaching.
• De nadruk ligt op het aanbieden van 

leerstrategieën voor de moderne vreemde 
talen, pre- en reteaching, verstrekken 
regelkaarten.

• Er is aandacht voor welbevinden. 



Hoe bieden wij begeleiding?
• De contactmomenten worden vastgelegd 

in een begeleidingsplan. 
• Aan het einde van periode 1 wordt met 

leerlingen en mentor overlegd of 
begeleiding afgesloten of voortgezet 
wordt. 

• De mentor licht ouders in. Hij/zij is de 
eerste contactpersoon. 

• Ouders mogen te allen tijde rechtstreeks 
contact opnemen met RT’er / DS.

• Indien screening aanleiding geeft voor 
verder onderzoek wordt contact 
opgenomen met ouders.



Gang van zaken aanmelding

• Bij aanmelding vermeldt u dat uw kind 
een dyslexieverklaring heeft of dat er een 
onderzoek loopt. 

• Ouders geven bij aanmelding aan dat bij 
hun zoon/dochter sprake is van lees- en 
spellingproblemen, maar dat hij/zij (nog) 
niet in aanmerking komt voor onderzoek. 

• Uit de overdrachtsgegevens van de 
basisschool blijkt dat een leerling extra 
instructie heeft gehad. 



Gang van zaken aanmelding
• Zorgcoördinatoren selecteren na 

aanmelding leerlingen met 
dyslexieverklaring, lopend onderzoek of 
leerlingen met lees- en 
spellingproblemen.

• RT’er en DS maken een indeling van 
leerlingen voor begeleiding. 

• Zodra klassenindeling bekend is, worden 
nieuwe brugklasleerlingen uitgenodigd 
voor kennismakingsgesprek.



Tijd voor vragen 
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