Protocol Dyslexie VO RSV Breda e.o.
3e Fase: Dyslexieonderzoek
RSV Breda laat voor leerlingen die tot de 10% zwakst scorenden behoren bij de
dyslexiescreening van het cohort vo klas 1 leerjaar 2010-2011 onderzoek plegen.
Doel daarvan is het afgeven van een dyslexieverklaring indien blijkt dat van
dyslexie sprake is.
De kosten zijn voor rekening van RSV Breda. De school betaalt €35,00
administratiekosten.
Hieronder wordt aangegeven hoe een en ander in zijn werk gaat.
H1 Doelgroepen
Doelgroep 1
Leerlingen die een score halen binnen het domein: 10% laagste score (PD/VO)
op:
- één van beide domeinen (lezen/spellen)
- beide domeinen
Doelgroep 2
Leerlingen met een verklaring op onderkennend niveau (CODE)
H2 Wat moet de school doen?
De school stelt de didactische resistentie vast.
Daarvoor wordt RT gegeven gedurende minimaal een half jaar (= 20 weken)
Criteria RT:
- intern of extern
- individueel of in kleine groep
- handelingsplan met streefdoelen
- minimaal 20 x ¾ uur
- registratie uren
- verslaglegging behandeling
- toetsing vorderingen
De didactische resistentie wordt vastgesteld door afname van genormeerde
toetsen voor en na de RT.
- Lezen lexicaal :
minimaal één toets
- Lezen sublexicaal:
minimaal één toets
- Spelling:
minimaal één toets
Voorbeelden toetsen
Lezen lexicaal:
- AVI 9A
- EMT versie A en B
- TTL (T. Vos)
Lezen sublexicaal:
- Klepel
- DST: onzinwoorden, onzinzinnen

Spelling:
- PI-dictee
- Niveau Test Spellen Woorden (T.Vos)
- Niveau Test Spellen Zinnen (T.Vos)
- Dictee de Keukendeurkruk
- Vier Scholieren
- Dictee de Nieuwe Kerk
H3 Aanmelding voor onderzoek bij Het Bureau
De school levert het ingevuld aanmeldingsformulier in.
Daarin levert de school:
- Gegevens basisonderwijs
- Gegevens Protocol Dyslexie VO
- Toetsgegevens (min. 3) i.v.m. Didactische Resistentie
- Aanvullende gegevens uit VO-dossier (intell.test, svl, cijferlijst extern
onderzoek)
- Handelingsplan en handelingsverslag
- Gegevens thuissituatie (erfelijke factor)
- Schriftelijke toestemming ouders
Aanmelding verzenden naar Het Bureau
Na aanmelding zijn er de volgende mogelijkheden:
- Onderzoek waarna een dyslexieverklaring wordt afgegeven
- Onderzoek waarna een schriftelijk beredeneerde afwijzing volgt
- Afwijzing met een handelingsadvies
- Verzoek om een aanvullende test of toets

