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Pilot Dyslexie 

Noordenveld

Doel: het terugbrengen van het 
aantal dyslexieverklaringen door 
vroegtijdig en preventieve 
begeleiding te geven. 

Checklist voorbereidend lezen: 
op zoek naar ‘risicoleerlingen’. 

Pilotscholen en referentiescholen 

Nauwe samenwerking met 
ouders, school en orthopedagoog

Wekelijkse begeleiding op school 
waarbij de leesmethode VLL 
centraal staat. 



Nauwe samenwerking 

Orthopedagoog

Ouder(s)School

KIND

• Ouders: 

Vier keer per week 10 

minuten oefenen

Eén keer aanwezig bij 

begeleiding

• School: 

Regelmatig contact

leerkracht

Scholingsbijeenkomsten

Observatiemoment 

lezen

Overzicht

schoolresultaten 



Begeleiding op school
• Veilig leren lezen staat centraal; 

• Wekelijkse begeleiding in kleine 

groepen van max. 6 leerlingen; 

• Nadruk op de klank-tekenkoppeling, 

letterkennis, fonetisch benoemen en 

auditieve synthese/analyse;

• Nu eerst de nadruk op het lezen, later 

komt spelling aan bod; 

• Spelenderwijs



Spelenderwijs oefenen:
- klank-tekenkoppeling;

- Letterkennis;

- (auditieve) synthese/analyse;

- Klankvolgorde.

 MOTIVATIE HOOG HOUDEN! 



Adviezen naar ouders
• Ouderbijeenkomst (18 okt) -> hoge opkomst, informeren over 

pilot en geven van adviezen t.b.v. het lezen; 

• Veilig Leren Lezen in de bibliotheek; ster, maan en zon (filmpje)

• Geschikt: ster/maan en serie 1+2 (VLL)

• Zelf lezen, ook samenlees-

boeken

• Voor-koor-door lezen, vaste

momenten, zoemend 

lezen



PAUZE



Letterbord VLL

Korte klanken: -

Lange klanken: __

Tweetekenklanken: II

Medeklinkers: <

Ordening en 
structuur in de 
letters en klanken



Geen (juiste) ordening bij leeszwakke kinderen



Meer symbolen = 

meer structuur

• Onderzoek laat zien dat leeszwakke/dyslectische 
kinderen juist veel baat bij ordening en structuur -> 
letterbord VLL;

• Fonetisch benoemen blijft essentieel, ga niet te snel 
over naar het alfabetisch benoemen; 

• Zowel voor het lezen als voor het spellen in te zetten

 Lezen:  - het lezen en uitspreken van letters; 
- laat zien/horen tot welke categorie een     

letter(cluster) hoort (auditieve synthese/analyse)

- symbolen onder woorden schrijven; 
- letterbord altijd in zicht houden 



Oefening met 

de symbolen

Hoe gaat dit bij jullie?



Hoe gaat dit bij jullie? 

Spellen aan de hand van een vast 
stappenplan: 

1. Zeg het woord na
2. Welke klanken hoor je? Hak het woord    

in stukken.
3. Schrijf de juiste symbolen. 
4. Schrijf het woord. 
5. Controleer het woord, klopt het? 

Hoe zouden jullie de symbolen in kunnen 
zetten in de groep? Ideeën?

Oefening met de 
symbolen (2)



Meer oefenvormen

• Dizzy/geheugenspel: klank-tekenkoppeling, impliciet leren van 
klankstructuur (symbool); 

• Memory van klanken en woorden; 

• Een-gekke-race-met-woorden, ook variant met symbolen (bingo); 

• Auditieve oefeningen: welke klanken hoor je? Waar hoor je de letter .. 
in het woord? 

• Flitsen (pas op met de leeszwakke leerlingen i.v.m. frustratie! Eerst 
goed, dan pas op tempo); 

• Stimuleren zelf lezen thuis: VLL boekjes -> ‘beloning’ aan koppelen? 



Vragen?


