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Checklist:  

overzicht aan te leveren informatie door school betreffende 

lees- en spellingsproblematiek van de leerling. 

 

 

Voor een vlotte beslissing voor wel of geen diagnostiek is het noodzakelijk dat u een compleet dossier 

aanlevert. Vooral inzicht in interventieperiodes en meetmomenten zijn hierbij onmisbaar 

Daarom adviseren wij u om deze checklist te volgen en af te vinken welke onderdelen u hebt 

toegevoegd. Onvolledige dossiers worden niet in behandeling genomen.  

 

0 Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid voor school. 

0 Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid voor ouders. 

0 Toestemmingsformulier van ouders voor aanmelding. 

 

Om een totaalbeeld van de leerling te krijgen, is informatie over haar / zijn presteren ten aanzien van 

alle vakken nodig. Denk hierbij aan leerlingvolgsysteemgegevens met betrekking tot: 

0 CITO Taal voor Kleuters 

0 CITO Rekenen & Wiskunde 

0 CITO Wereldoriëntatie 

0 CITO SVR en SBR en / of Begrijpend lezen 

0 CITO-entreetoets/eindtoets 

Een uitdraai van de toetsen opgenomen in het LOVS geeft in de meeste gevallen al voldoende inzicht.  

 

Bij leerlingen met leesproblemen: 

Om de hardnekkigheid en de ernst van de problematiek te kunnen bepalen zijn de volgende gegevens 

nodig (drie meetmomenten, twee interventieperioden): 

0 de CITO-leerlingrapporten (vaardigheidscores en groeicurven) van de DMT (of EMT-Klepel). 

0 een overzicht van de AVI-leesontwikkeling vanaf groep 3. 

0 de CITO-leerlingrapporten (vaardigheidscores en groeicurven) van Leestempo /Leestechniek. 

 (indien in gebruik op school)  

0 een overzicht van de gegeven extra begeleiding in de vorm van de laatste 2 gebruikte 

handelingsplannen en de evaluaties van deze begeleiding (Let op: Zorg dat de drie 

meetmomenten (voormeting, tussenmeting en nameting) gekoppeld zijn aan de 

handelingsplannen.)  

 

Om meer zicht te krijgen op hoe het kind leest: 

0 de meest recente scoreformulieren van de DMT en de AVI. 

0 een beschrijving van leesaanpak en strategiegebruik van het kind (analyse van  leesgedrag).  

0 indien afgenomen PDO-onderzoeksresultaten. 

 

Bij leerlingen met spellingproblemen: 

Om de hardnekkigheid te kunnen bepalen zijn de volgende gegevens nodig (drie meetmomenten, twee 

interventieperioden): 

0 de CITO-leerlingrapporten (vaardigheidscores en groeicurven) van de CITO-spelling. 

0 een overzicht van de resultaten van de methodegebonden toetsen op het gebied van spelling 

van de leerling.  
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0 een overzicht van de gegeven extra begeleiding in de vorm van de laatste 2 gebruikte 

handelingsplannen en de evaluaties van deze begeleiding. (Let op: Zorg dat de drie 

meetmomenten (voormeting, tussenmeting en nameting) gekoppeld zijn aan de 

handelingsplannen.)  

  

Om meer zicht te krijgen op hoe het kind spelt: 

0 het analyseformulier en het dictee zelf (wat het kind heeft opgeschreven) van de laatste CITO-

spelling. 

0 een beschrijving van de aanpak en het strategiegebruik van het kind (analyse). 

0 indien afgenomen PDO-onderzoeksresultaten (bijv. Pl-dictee: scoreformulier, 

foutenanalyseformulier en het originele dictee zelf).  

0 originele exemplaren van dictee- en stelwerk uit de methode om te illustreren welk soort fouten 

het kind maakt. 

 

Informatie over relevante vorderingen in groep 1,2 

0 automatiseren van vaardigheden, feiten 

0 beheersing tussendoelen: rijmen, fonologische vaardigheden 

 

Informatie over kindfactoren 

0 belemmerende factoren (schoolverzuim) 

0 werkhouding, concentratie, motivatie, competentiegevoel, faalangst 

0 interesses; houding ten aanzien van school, leren 

 

Informatie over schoolfactoren 

0 belemmerende omstandigheden (leerkrachtwisselingen; groepsgrootte) 

0 mogelijkheden om te compenseren of te dispenseren 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Conclusie (in te vullen door GZ-psycholoog) 

0 de gegevens vanuit de vragenlijsten geven wel/niet  aan dat voldaan is aan de criteria voor de 

onderkenning van ernstige en enkelvoudige dyslexie 

0 Bij wel: ouders worden op korte termijn op de hoogte gebracht over de volgende stap.  

0  Bij niet : 

- op dd.                        is contact gezocht met de school. Dit heeft niet geleid tot 

een verandering van  de conclusie. 

- ouders worden per brief op de hoogte gebracht  

 

Plaats:   Datum:   

Naam en handtekening 

Orthopedagoog/ Onderwijsadviseur:  verantwoordelijk GZ psycholoog:  

 

 

 

 

 

 


