Informatie voor kinderen

Als je dyslexie hebt is voor jou lezen en schrijven
moeilijker dan voor andere kinderen in je klas. Je
merkt dat je langzamer leest of meer fouten maakt
bij het schrijven. Soms is nog niet duidelijk of je
echt dyslexie hebt, maar heb je wel hulp nodig bij
vlot leren lezen en spellen.
Of je nu wel of geen dyslexie hebt, lezen en spellen
kan moeilijk zijn en daarom kun je er een hekel aan
hebben.

Wat doen jij en ik in de lessen?

Eerst onderzoeken we samen waarom lezen en
spellen voor jou zo lastig is. Daarna beslissen
we waar wij het eerst aan gaan werken. Als je
bijvoorbeeld het liefst wil dat het lezen minder
moeilijk wordt, dan gaan we daar als eerste op een
leuke manier mee aan de slag.

Wat heb je na de lessen geleerd?

Als we klaar zijn met de lessen kun je beter lezen en
spellen. Ook weet je hoe de computer jou bij hierbij
kan helpen. Je zult merken dat lezen en schrijven
ook leuk kan zijn!
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Logopedist
Dyslexiespecialist MSEN

Dyslexie

Hoe herken je
dyslexie?

Dyslexiekenmerken bij lezen zijn: te langzaam
en spellend lezen, te veel woorden fout of
radend lezen, moeite hebben met begrijpen van
leesteksten en lezen vervelend vinden, omdat het
zo veel moeite kost.
Dyslexiekenmerken bij schrijven zijn: moeite
hebben met schrijven van letters, spellingregels niet
kennen of kunnen toepassen en schrijven vervelend
vinden door onzekerheid over de spelling.

Signalen

Per leeftijdsgroep kun je verschillende signalen
voor dyslexie herkennen.

Bij kleuters
•
•
•

spraakproblemen
moeite met het leren benoemen van
bijvoorbeeld kleuren of dagen van de week
onvoldoende letterkennis in groep 2

In groep 3
•
•
•

minder vlot dan gemiddeld ontwikkelen van
letterkennis
moeite hebben met ‘hakken en plakken‘
afname in leesplezier

Latere signalen
•
•
•
•

te laag leestempo
onvoldoende leesbegrip
hardnekkige spellingproblemen
slechte cijfers voor vreemde talen

Voor volwassenen
Als u zelf problemen heeft met vlot lezen of
schrijven kan alsnog blijken dat u dyslectisch bent.
Vroeger werden lees– en spellingproblemen niet
(altijd) serieus genomen. Ook u kunt baat hebben
bij behandeling door een dyslexiespecialist.

Waarom naar Logolexie?

Corrie Bos is logopedist en dyslexiespecialist, voor
het verbeteren van de leesontwikkeling gebruikt
zij onder andere: ‘Connect Lezen’ en ‘Ralfi’. Ook is
het leren van strategieën voor begrijpend lezen een
belangrijk onderdeel van de behandeling. Met het
zelf ontwikkelde FO-plus leer je om met minder
fouten te schrijven.
Het doel van de behandeling is lezen en schrijven
op een passend niveau mogelijk te maken. Hierna
ben je in staat om zelfstandig lees– en schrijftaken
uit te voeren en kun je de juiste hulpmiddelen
gebruiken. Het (weer) plezier hebben in lezen en
schrijven is daarbij zeer belangrijk!
Logolexie biedt u een intake gesprek aan. Na dit
gesprek weet u welke methodes gebruikt worden,
wat u kunt verwachten van de behandeling en of
het ‘klikt’. Hierna kunt u kiezen voor behandeling bij
Logolexie of bij een andere behandelaar. Door de
samenwerking met Berkel-B, kan de behandeling
soms op school plaatsvinden.

FO-plus
Corrie Bos heeft FO-plus ontwikkeld op basis van
wetenschappelijke achtergronden van dyslexie
en haar lange behandelervaring. Zij werkt nauw
samen met leerkrachten en intern begeleiders en
kent de opbouw van het taalonderwijs goed. Lees
voor meer informatie over FO-plus de brochure:
‘Dyslexie & Spellen‘.
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Bij dyslexie is goed en vlot lezen en schrijven een
probleem, het is erfelijk en blijft je hele leven
bestaan. Dit wil niet zeggen dat er niets aan te
doen is. Als je in een vroeg stadium naar een
dyslexiespecialist gaat, is de kans op een goede
ontwikkeling van lezen en spellen het grootst.

