Dyslexie
Mijn kind blijft spellend lezen, terwijl hij veel oefent.
Mijn kind leest andere woorden dan er staan.
Mijn kind maakt erg veel schrijffouten.
Het extra lezen dat we thuis doen, helpt niet.
Mijn kind krijgt een hekel aan lezen en wil geen boekjes
meer lezen.
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Herkent u dit? Blijft uw kind lees en/of spellingmoeilijkheden houden
ondanks extra begeleiding op school en door u thuis? Wanneer de lees- en/of
spellingproblemen hardnekkig zijn, kan er sprake zijn van dyslexie.

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een taalstoornis, waarbij wij uitgaan van de definitie van de Stichting
Dyslexie Nederland (SDN, 2003): dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt
door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/ of vlot
toepassen van het lezen en/ of het spellen op woordniveau.
Dyslexie levert duidelijk problemen in het leren op. Er kunnen mogelijk problemen
ontstaan met bijvoorbeeld begrijpend lezen of aardrijkskunde terwijl uw kind
deze leerstof wel begrijpt. Kinderen kunnen dan onnodig in een lager schooltype
terechtkomen. Ook in het dagelijks leven kan dyslexie tot problemen leiden. We
leven in een geletterde maatschappij en kinderen ervaren zichzelf al snel als dom
wanneer het lezen moeilijk gaat. Dit kan grote gevolgen hebben voor het zelfbeeld
en het zelfvertrouwen van uw kind.

Dyslexieonderzoek en dyslexieverklaring

Het lees en/of spellingprobleem wordt voor u door middel van een
dyslexieonderzoek duidelijk in kaart gebracht. Wij geven u hiermee meer inzicht
in de oorzaken van de lees en/of spellingproblemen. Er kan dan gerichter gekeken
worden naar de mogelijkheden om uw kind te helpen.
Het onderzoek is erop gericht om de diagnose dyslexie al dan niet vast te stellen.
Het onderzoek is uitgebreid en omvat de volgende onderdelen:
• Intelligentie,
• Aandacht, concentratie
• Geheugen,
• Lees en/of spellingniveau
• Lees en/of schrijfprocessen
• Schoolinformatie
Vanwege het uitgebreide karakter wordt uw kind in twee dagdelen onderzocht.
Mogelijk zijn er al gegevens bekend en kan volstaan worden met een beperkter
onderzoek.
U krijgt van ons praktische begeleidingstips voor de lees en/of spellingaanpak
thuis en op school.

Wanneer dyslexie wordt vastgesteld, maken wij een dyslexieverklaring op. In
deze verklaring wordt aangegeven dat er sprake is van dyslexie alsook welke
begeleiding en faciliteiten uw kind nodig heeft om de schoolloopbaan zo goed
mogelijk te doorlopen. De dyslexieverklaring geeft uw kind op school recht op
bijvoorbeeld extra tijd bij proefwerken en examens, auditieve ondersteuning en/of
ICT-ondersteuning.

Begeleiding

Trivers biedt de mogelijkheid tot orthodidactische lees- en/of spellingbegeleiding
van uw kind.
Onze werkwijze hierbij is als volgt:
• opstellen van het handelingsplan,
• bespreken van dit handelingsplan met de ouders (eventueel met de school)
• 8 à 10 behandelingen
• evaluatie behandeling (meting)
• evaluatiegesprek met de ouders (eventueel met de school)
Graag verwijzen we u voor verdere informatie naar “links”, welke u vindt op onze
website onder het kopje “Trivers”.

