Dyslexie
Dyslexie betekent letterlijk: niet goed kunnen lezen. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen
voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Op het Oosterlicht worden dyslectische leerlingen begeleid
door remedial teachers. Ouders/verzorgers, mentoren en vakleraren worden betrokken bij de deze begeleiding.
Begeleiding van dyslexie
In leerjaar 1


Eén keer per week remedial teaching (RT) met aandacht voor spelling, leeraanpak, uitspraak, grammatica en
leesvaardigheid bij de moderne vreemde talen en Nederlands.



Dyslectische leerlingen hebben recht op één jaar RT, mits de verklaring en het onderzoeksverslag op school aanwezig
zijn.



Aandacht voor (eventuele) sociaal-emotionele problematiek.

In leerjaar 2 en hoger


Indien een leerling dyslectisch wordt bevonden tijdens leerjaar 2 of hoger, dan heeft deze leerling recht op RTbegeleiding, mits er ruimte is binnen het RT-rooster.
De remedial teacher zorgt ook voor:



Het dyslexieboek. Hierin staat: algemene informatie over dyslexie, adviezen voor de begeleiding in de les, de
rechten van uw kind, de afspraken gemaakt door de secties, de faciliteiten o.a. bij proefwerken en examens.



De dyslexiekaart. Dit is een persoonlijke kaart, met daarop de tegemoetkomingen en hulpmiddelen waar de leerling
bij gebaat is. Uw kind heeft deze kaart iedere schooldag bij zich en kan deze tonen aan een docent, als dit nodig is.



In alle leerjaren kan een beroep worden gedaan op de remedial teacher. In de bovenbouw kan het voorkomen, dat
een leerling even vastloopt voor een bepaald vak of andere problemen tegenkomt. De RT-er zoekt dan samen met
de leerling naar een oplossing.



In het eindexamenjaar wordt door de examencoördinator een overzicht gemaakt van de persoonlijke
examenwensen van iedere dyslectische leerling.



Adviezen voor de aanschaf van voorleessoftware die thuis kan worden gebruikt: L2S, Sprinto, Kurzweil en de
aanschaf van de voorgelezen leerboeken van Dedicon.
Wie zijn onze remedial teachers?



Mw. J.H.H. Beets, n.beets@oosterlicht.nl



Mw. A.D. Maes, a.maes@oosterlicht.nl
Wat doen de vakleraren voor uw kind?
Zij houden rekening met uw kind in overeenstemming met de afspraken die gemaakt zijn in de sectie en de
afspraken die op de dyslexiekaart staan.
Meer informatie over dyslexie
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met één van onze remedial teachers via post.vianen@oosterlicht.nl

Websites over dyslexie en over hulpmiddelen voor leerlingen met dyslexie


http://www.dedicon.nl/



http://www.wrts.nl/



http://www.woordjesleren.nl/



http://www.lexima.nl/



http://www.dyslexie-ict.nl/



http://www.digischool.nl/flash.html



http://www.tutornetwerk.nl/



http://www.hersenstichting.nl/homepage/index.html



http://www.anderslezen.nl/

