Dyslexie info voor ouders
ACCEPTEREN
Wel of geen dyslexie
vergoeding onderzoek
en/of behandeling via
de gemeente?
Download de
nieuwsbrief van de
gemeente Brielle.

Praat met uw kind over dyslexie.
Zoek samen naar dingen die
goed gaan. Maak van de dyslexie
geen probleem. Wuif het echter
ook niet weg, maar toon begrip
ervoor.
Dyslexie heeft niets te maken
Download
met luiheid, domheid of een
dyslexiebeleid
modeverschijnsel. Dyslectische
Sint Leonardusschool.
kinderen kunnen vrijwel alles
bereiken waar ze de kwaliteiten
en talenten voor hebben. Ze
werken vaak heel hard.
Dyslexie kan erfelijk zijn. Soms heeft een
familielid zelf ook dyslexie.
Informeer uzelf over dyslexie. Informatie
hierover vindt u bij
www.steunpuntdyslexie.nl,
www.balansdigitaal.nl (boekje Houvast bij
leesproblemen en dyslexie) en
www.masterplandyslexie.nl (dossiers;
draaiboeken; brochure Dyslexie, school en
gezondheidszorg, tips voor ouders).

Toon begrip
en waardering!

COMPENSEREN
Er zijn compenserende hulpmiddelen die uw kind
kunnen ondersteunen bij het lezen en schrijven.
Denk ook aan het leesplezier en de motivatie.
ICT-hulpmiddelen zijn van groot belang bij de
hulp aan kinderen met dyslexie. Ze ondersteunen
zowel het lezen als het spellen, maar ook het
leren in het algemeen.
Veel openbare bibliotheken hebben
tegenwoordig een Makkelijk Lezen Plein. Dit is
een speciale voorziening in de bibliotheek voor
kinderen met een leesprobleem. Kijk voor meer
informatie op www.makkelijklezenplein.nl. Hier
vindt u bijvoorbeeld gesproken leesboeken op
Daisy rom.
Je kunt gratis lid worden van Superboek, hier
kun je leesboeken beluisteren door deze te
downloaden of te streamen.
Er zijn ook gesproken schoolboeken te huren bij
http://educatief.dedicon.nl.
Zie ook de compenserende adviezen op de
dyslexieverklaring van uw kind.

Voorbeelden van
dyslexiesoftware:
SprintPlus
Kurzweil 3000
ClaroRead en L2S
voorleesprogramma’s: Daisy speler,
Lex mobiel , Daisy
app iPhone enz.

Dyslexie info voor ouders
Vakantie

Bij dispenserende maatregelen krijgt uw
kind, indien nodig, van bepaalde leesen/of schrijftaken. Dit gebeurt in overleg
met uw kind en de school. Enkele
voorbeelden:





Niet onvoorbereid hardop lezen in
de klas.
Spellingfouten niet altijd meetellen in
spontane schrijftaken.
Teksten en vragen van een proefwerk
laten voorlezen.
Mondeling overhoren in plaats van
schriftelijk.

Zie ook de dispenserende adviezen op de
dyslexieverklaring van uw kind.

Zorg ervoor dat het geven van hulp enerzijds en het
aanspreken van talenten anderzijds altijd in evenwicht is.
Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om
een functioneel niveau van lezen en spellen te bereiken. Dat
betekent dus veel en vaak oefenen met lezen en spelling.
Dit is van essentieel belang voor de optimale behandeling.







Zie ook de compenserende adviezen op de
Download
rondom
dyslexieverklaring
van uwwebsites
kind.
dyslexie.
Zie ook de compenserende adviezen op de
dyslexieverklaring
van uwLiteratuur
kind.
Download
rondom
dyslexie.
Download apps voor tablets
en smartphones.
Let wel: sommige sites of apps
komen te vervallen of zijn
reeds vervallen!!!







Bespreek met uw kind waarom oefenen nodig is en stel
samen een plan op.
Houd in de gaten of uw kind niet overbelast wordt
(huiswerk van school en behandelaar).
Wissel oefenen en ontspanning af.
Help uw kind met het kiezen van leuke boeken uit de
bibliotheek (weblink: www.biblionova.nl).
Zoek naar boeken die passen bij de interesse van het
kind, luisterboeken en samenleesboeken.
Gebruik leuke oefenvormen: om en om lezen, ‘op tijd’
lezen, samen een verhaal bedenken enz.
Lees regelmatig voor: dit motiveert uw kind zelf te gaan
lezen en vergroot de woordenschat.
Hanteer bij huiswerk dezelfde instructiewijze, uitleg en
afspraken zoals die op school gegeven worden. Leg deze
eventueel vast op regel- en/of afsprakenkaarten.
Speel veel computer- en taalspelletjes, zoals: Scrabble,
Galgje en Lingo.
Doe rijmspelletjes, zodat uw kind klanken beter van
elkaar kan onderscheiden.

Download Beter lezen tips voor thuis.

Na een (langere) vakantie zien
we vaak een terugval. Op de
website vindt u een brief hoe u
deze vakantiedip kunt
voorkomen.
Download de brief: Oproep aan
de ouders.

Woorden flitsen op de computer
http://www.regenbooggorinchem.nl/woordentrainer/
Woorden en teksten lezen op de
computer
https://leestrainer.nl

