DYSLEXIEPROCEDURE
“NIEUWE LEERLINGEN’
VERSIE DECEMBER 2019

AFDELINGSLEIDER (AL) KLAS 1 BESPREEKT LEERLING OP BASISSCHOOL

Leerling is
dyslectisch
basisschool heeft
rapport.
Leerlingen leveren
dyslexie-verklaring
met bijbehorend
onderzoeksverslag
in bij adm./AL/DC

Basisschool denkt aan
dyslexie

DC vult gegevens
dyslexie van de
leerling in Magister
in.
AL klas 1 licht de
mentor in.

DLE’s van leerling zijn laag

AL klas 1 maakt 1e lijstje

juni

POVO-gegevens naar dyslexiecoördinator (DC)
Actie DC belt met basisschool

juni

Leerlingen maken landelijke Muiswerktest,
DC screent en maakt 2e lijstje

Leerling krijgt
faciliteiten
(zie volgende
pagina)




Administratie (Adm.) stuurt brief voortest/dyslexie
screeningstest (DST) naar ouders.
Voortest/DST leerling door OPDC

Geen vermoeden/geen
doortest





April/mei

DC bericht AL
DC bewaart DST
uitslagen en maakt
aantekening in Magister.
Actie DC: adm. stuurt
ouders brief (mail geen
dyslexie naar voortest).

Wel vermoeden







Actie DC: adm. stuurt
brief ouders m.b.t. rtprogramma.
DC informeert AL/mentor.
Leerling doorloopt RTprogramma Numo
gedurende 3 maanden.
DC monitort vooruitgang.
DC bij onvoldoende
vooruitgang en stelt
dossier samen

Medio
oktober

In de maand
september/
oktober

Wel reden voor doortesten






DC bericht AL
Actie DC: - stuurt ouders
brief (mail, inclusief
toestemmingsformulier –
ouderformulier) –
eigenbijdrage ouder is 50%
van ± € 250,00.
DC houdt voortgang bij in
Magister.

Externe test bij bevoegd
orthopedagoog: DLE’s
voortgang basisschool.

Niet dyslectisch




DC licht AL en mentoren
in.
DC belt ouders en zet
aantekening in Magister.






DC en adm. stuurt basisschool brief (kopie map
basisscholen)
DC licht AL en mentoren
in.
DC licht ouders in over
faciliteiten.
DC spreekt periodiek 1 à
2 keer per jaar met
leerlingen.

DC houdt intake gesprek over zijn/haar omgang met dyslexie
en bespreken op afspraak de door de leerling waargenomen
problemen met leerling.

Leerling krijgt faciliteiten






november

Wel dyslectisch



Leerlingen die al
een verklaring
hebben, stappen
vanaf dit punt in.

Medio
november

Leerling houdt in de gaten of faciliteiten in orde zijn
Mentor + DC vragen er regelmatig naar
AL bericht DC als leerling van school gaat/is
DC verwijdert leerling van de lijsten.

Begin
januari

Begin
september

Begin
september

voortdurend

