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Dyslexie?
Laten we samen kijken 
wat we kunnen doen.
Een betrouwbare toets, hulp en begeleiding voor 
leerlingen met dyslexie

Dyslexie kan voor uw zoon of dochter lastig zijn 
op school. Aan die dyslexie zelf is niets te verande-
ren. Je moet er mee leven en je moet er mee leren. 
Met goede hulp kan een leerling met dyslexie zijn 
doelen bereiken en dromen volgen. Als uw kind 
bij ons op school komt, weten we vaak al of hij of 
zij dyslexie heeft en extra hulp nodig heeft. De 
problemen waar leerlingen met dyslexie tegenaan 
lopen, verschillen per leerling. 
Onze aanpak is dan ook: individuele begeleiding 
voor eerstejaars leerlingen en zorgen dat ze meer 
zelfvertrouwen krijgen. In het tweede jaar of 
daarna kunnen ze zelf of in overleg met de mentor 
naar de dyslexiebegeleider tijdens de loket-uren. 

Een laptop is een belangrijk hulpmiddel

Op Stad & Esch hebben alle brugklassers een 
device. Voor leerlingen met dyslexie is dat een 
belangrijk hulpmiddel. Al onze leerlingen die een 
dyslexieverklaring hebben, kunnen op hun lap-
top, tablet of ipad het programma Kurzweil krij-
gen. Met die software kunnen ze de beschikbare 
boeken teksten (en soms boeken) beluisteren in 
plaats van ze te lezen. Er zit ook een spellings-
verbeteraar in het programma. Het mooie is dat 
de leerling die software op school én thuis kan 
gebruiken.

Begeleiding in de klas

Onze begeleiding is op de individuele leerling 
afgestemd. Alle leraren weten wie van hun leer-
lingen dyslexie heeft en kunnen daar dus zoveel 
mogelijk rekening mee houden. De leerling krijgt 
ook een faciliteitenkaart. Daarop is te zien op  
welke voorzieningen de leerling recht heeft. 
Zo kan de leerlingen extra tijd bij proefwerken 
krijgen, of kunnen we bijvoorbeeld afspreken dat 
we spelfouten minder meetellen.

Individuele begeleiding

Op basis van de dyslexieverklaring en het 
onderzoeksverslag is de begeleiding van de 
brugklasser 1 per week en onder schooltijd. De 
dyslexiebegeleider is mevrouw Geke van Tarrij, 
gvantarrij@stadenesch.nl. De leerlingen in de 
overige leerjaren kunnen met hun vragen of 
problemen terecht bij het dyslexieloket:
• Diever: dinsdagochtend
• LY en BC: dinsdag- en donderdagmiddag van 

14.00-16.00 uur in de mediatheek
Naast alles wat wij doen, verwachten we ook dat 
de leerling zélf aan de bel trekt als de zaken niet 
goed lopen en er extra begeleiding nodig is.

Wat kunt u zelf doen?

• Maak u geen grote zorgen over dyslexie. Wij hebben 
tal van mogelijkheden voor hulp en begeleiding.

• Moedig uw kind aan.
• Zorg voor regelmaat en een rustige werkomgeving.
• Zorg voor goed schrijfmateriaal.
• Help bij het huiswerk door:

– structuur aan te brengen
– samen te plannen
– de leerstof voor te lezen
– te wijzen op verbanden en overeenkomsten
– denkend te leren i.p.v de leerstof erin stampen
– vaker en korter te studeren voor een beter 

resultaat
• Stimuleer uw kind om te lezen.
• Praat met uw kind over die dingen die bij de be-

geleiding aan de orde kwamen, en oefen samen.

De extra hulp en zorg op een rij

• De begeleider voor leerlingen met dyslexie stelt 
een faciliteitenplan op.

• In de brugklas krijgt de leerling 3x12 weken lang 
één keer per week begeleiding; onder schooltijd 
van de dyslexiebegeleider mevrouw G. van Tarrij.

• De brugklasleerling krijgt, na de herfstvakantie, 
een individuele faciliteitenkaart.

• We informeren de mentoren en zo nodig de 
betreffende docenten. 

• We noteren de faciliteiten van de leerlingen met 
dyslexie in magister.

• De leerling kan spellingdispensatie krijgen of 
bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen en tentamens.

Meer informatie?
Dedicon: www.dedicon.nl
Lexima: www.lexima.nl
Balans: www.balans.nl


