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Als lezen niet vanzelf gaat  

Begeleiding van kinderen met lees/spellingproblemen 

We doen op school onze uiterste best om van alle kinderen goede en gemotiveerde 

lezers te maken.  Maar: leren lezen gaat niet altijd vanzelf. In dit artikel willen we daar 

graag nader op ingaan en kort uitleggen hoe de school omgaat met kinderen met 

leesproblemen. 

Algemeen 

De leerkracht is de eerstverantwoordelijke voor het onderwijs en de zorg aan kinderen. 

Door middel van een zorgvuldige overdracht, aan  het begin van ieder schooljaar, worden 

gegevens van kinderen overgebracht van het ene leerjaar naar het andere. Daarnaast 

wordt de doorgaande lijn voor de kinderen bewaakt door de intern begeleiders. Zij 

voeren door de jaren heen gesprekken met de leerkrachten en volgen de 

toetsresultaten.  

Vroegtijdige onderkenning 

We willen dat ernstige achterstanden in het lezen en spellen worden voorkomen of 

minder worden. Dat is mogelijk door lees- en spellingachterstanden in een zo vroeg 

mogelijk stadium te ontdekken. Het uiteindelijke doel van ons onderwijs is dat alle 

leerlingen aan het einde van de basisschool voldoende kunnen lezen en schrijven. 

Groep 1 en 2 

In groep 1 en 2 kan er natuurlijk nog niet worden gesproken over leesproblemen, omdat 

het leren lezen nog niet is begonnen. Er kunnen al wel tekenen zijn die wijzen op 

problemen bij het leren lezen. Bijvoorbeeld: geen belangstelling hebben voor letters, op 

geen enkele manier met taal bezig zijn of het achterblijven van auditieve vaardigheden. 

De leerkrachten zijn alert op dit soort problemen met behulp van observaties en 

toetsen. Zo nodig geeft de leerkracht extra hulp op het gebied van beginnende 

geletterdheid. 

We streven ernaar dat alle kinderen aan het eind van groep 2 tenminste 15 letters 

kennen. De leerkrachten houden daarbij rekening met de interesses en mogelijkheden 

van de kinderen en oefenen spelenderwijs. Het is in deze periode vooral een kwestie van 

veel en op een leuke manier omgaan met woorden, klanken, tekens en boeken. 



Groep 3 

In groep 3 zijn de leerkracht en de intern begeleider heel alert op hoe het aanvankelijk 

leesproces verloopt. Kinderen waarbij we in de kleutergroepen 

taalontwikkelingsproblemen zagen of problemen in de ontluikende geletterdheid, worden 

extra gevolgd. Naast het reguliere lees/spellingonderwijs kan het nodig zijn extra 

leerhulp en hulp van thuis in te zetten. In het eerste half jaar van groep 3 ligt de nadruk 

op het aanleren van alle klank-letterkoppelingen (letterkennis) en de leeshandelingen die 

nodig zijn om met die letters woorden te maken en terug te lezen (hakken en plakken 

van woorden). In de tweede periode ligt de nadruk op het toenemen van de leessnelheid. 

Daarnaast is er aandacht voor begrijpend lezen. Leren lezen gaat meestal niet vanzelf. 

De meeste kinderen hebben een stapsgewijze uitleg nodig en systematische oefening. 

Twee keer per jaar worden de kinderen uit groep 3 getoetst met een woordentoets 

(DMT) en een verhaaltjestoets (AVI) door de intern begeleider. En na elke leeskern van 

Veilig Leren Lezen worden de kinderen ook getoetst met een woordentoets (Veilig en 

Vlot).  

Elk toetsmoment in groep 3 kan een startpunt vormen voor extra begeleiding van een 

kind. 

Groep 4 

De begeleiding in groep 4 is vooral gericht op het voortgezet technisch lezen, de 

leesmotivatie en het spellen. De technische leesvaardigheid wordt in groep 4 verder 

geautomatiseerd. We gebruiken daarvoor de leesmethode Estafette. 

Ook in groep 4 is het heel belangrijk zwakke lezers te signaleren, omdat deze kinderen 

het gevaar lopen hun leesplezier kwijt te raken. 

In groep 4 ligt het zwaartepunt van de begeleiding van kinderen met leesproblemen op 

het verhogen van het leestempo en de directe woordherkenning van steeds moeilijkere 

woorden en het verhogen van de vloeiendheid bij het lezen van teksten.  

Voor spelling gebruiken we vanaf groep 4 de methode Spelling op Maat. In groep 4 

worden voor het eerst de spellingregels aangeboden; we proberen de kinderen 

vertrouwd te maken met begrippen als Luisterwoorden, Weetwoorden en Regelwoorden. 

We werken aan het klankbewustzijn, enkele afspraken van de week, waarvan we ook de 

ouders een overzicht meegeven, zodat thuis geoefend kan worden. 



Groepen 5 tot en met 8 

In de bovenbouw van de basisschool is het leesonderwijs er op gericht dat de kinderen 

steeds moeilijker teksten leren lezen. Zelfstandig lezen wordt steeds belangrijker. 

Door middel van lezen kun je immers informatie verkrijgen en je kennis uitbreiden. Met 

het niveau dat de kinderen eind groep 6 behaald moeten hebben, kunnen ze alle teksten 

aan.  

Ook in de bovenbouw zijn er meerdere toetsmomenten per leerjaar. Naast deze 

toetsmomenten kijkt de leerkracht goed hoe een kind een lees- of spellingtaak uitvoert. 

Het maakt voor de begeleiding bijvoorbeeld verschil of een kind een woord of zin 

hardnekkig spellend of radend leest.  

In de bovenbouw is de hulp aan leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie 

gericht op verlengde instructie, extra begeleiding, motivatie en eventuele aanpassingen 

(zoals bijvoorbeeld meer tijd bij toetsen, geen puntenaftrek bij spelfouten in 

bijvoorbeeld topografie). 

Wat is dyslexie? 

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem 

in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het 

gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene 

verstandelijke beperking (definitie volgens de Stichting Dyslexie Nederland, 2016). 

Onderzoek en begeleiding 

Het verschil tussen dyslexie en overige leesproblemen is vaak moeilijk aan te geven. 

Daarom wordt in het onderwijs vaak gesproken over “leesproblemen en dyslexie”. Een 

duidelijk criterium voor dyslexie is “hardnekkigheid” van de leesproblemen. Daarvan is 

sprake als we ook na een intensieve begeleiding onvoldoende vooruitgang zien. Er moet 

hierbij gedacht worden aan minimaal een half jaar systematische hulp. Als er 

vermoedens zijn van dyslexie, bespreekt de leerkracht dit met de intern begeleider en 

de ouders. Dyslexie kan alleen vastgesteld worden door een psycholoog na uitgebreid 

onderzoek. Als de school aangeeft dat een kind een lees/spellingprobleem heeft, dan 

wordt het kind behandeld en begeleid als zijnde dyslectisch. 

We hebben beperkte mogelijkheid voor extra hulp buiten de klas. Dat betekent dat de 

meeste hulp door de leerkrachten in de klas gegeven wordt. Ondersteuning van thuis is 

daarbij heel belangrijk. 



Vaststellen van dyslexie 

De school laat onderzoek doen naar dyslexie wanneer er sprake is van 

handelingsverlegenheid. Daarmee wordt bedoeld: 

1) Er is onduidelijkheid over de aard van de leerproblemen 

2) Ondanks de geboden hulp stagneert de lees- en/of spellingontwikkeling 

De school krijgt van de overheid geld voor onderzoek bij kinderen met diverse 

problematieken. Dit budget is beperkt. Als de school niet handelingsverlegen is, maar 

ouders wensen toch een onderzoek, dan kunnen zij op eigen kosten een onderzoek laten 

doen. 

Er zijn mogelijkheden om via vergoede zorg in aanmerking te komen voor onderzoek en 

begeleiding. Er moet dan wel sprake zijn van het vermoeden van ernstige enkelvoudige 

dyslexie (EED). Ernstig betekent concreet dat een leerling op het gebied van technisch 

lezen langdurig (dat is minimaal 1,5 jaar op 3 achtereenvolgende hoofdmeetmomenten) 

behoort tot de laagste 10% leerlingen (=E-score), of op het gebied spelling 1,5 jaar op 

drie achtereenvolgende hoofdmeetmomenten tot deze groep behoort in combinatie met 

D-scores voor technisch lezen. Enkelvoudig betekent dat er naast dyslexie geen GGZ-

stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen zijn die belemmerend zijn voor 

dyslexieonderzoek en/of –behandeling (comorbiditeit). 

Kinderen van groep 5, 6,7 of 8 bij wie de school lees- en/of spellingmoeilijkheden 

signaleert, en een vermoeden bestaat van dyslexie omdat de reken- en begrijpend lezen 

scores hoger zijn, kunnen in overleg met ouders, leerkracht en intern begeleider 

aangemeld worden voor een (verkort) dyslexieonderzoek. De kosten van een dergelijk 

onderzoek bedragen ongeveer 300 euro. We vragen de ouders om voor de helft bij te 

dragen aan de kosten.  

 

Samenwerking met de ouders 

De begeleiding van leerlingen met lees/spellingproblemen is een zaak van overleg en 

gedeelde verantwoordelijkheid tussen ouders, kind en school. Wanneer een kind moeite 

heeft met lezen en/of spellen kunnen de ouders een belangrijke ondersteunende rol 

spelen in de begeleiding: 

Zoals: 

• Op een ontspannen en motiverende manier extra (voor)lezen en oefenen met het 

kind 

• Het kind helpen met het huiswerk 

• Het kind helpen het lees- en of spellingprobleem te accepteren 

• Eventueel inschakelen van externe hulp, zoals bijvoorbeeld logopedie. 
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