
 
 

Dyslexiebeleid Wolfert Lyceum 16 juli 2019 
- Docenten / mentoren / leerlingen zelf / ouders mogen een leerling aanmelden voor 

een dyslexiescreening. Dat gaat via de dyslexiecoach Clarisse Grinwis 
- Clarisse Grinwis inventariseert de opgegeven leerlingen en bespreekt dit met Elise de 

Jong.  
- Clarisse neemt 2x per schooljaar een screening af. In oktober en in maart. De 

screening is kosteloos voor ouders / leerlingen. 
- Na de screening kijkt Clarisse het gemaakte werk na en bespreekt ze het met 

Ingeborg v/d Burg.  
- Er kunnen drie typen uitslagen uitkomen: 

1) Geen enkel vermoeden van dyslexie 
2) Vermoeden van dyslexie – RT noodzakelijk 
3) Grote verdenking van dyslexie – leerling is oud genoeg (klas 4) of heeft reeds RT 

gehad op de basisschool – direct testen op dyslexie 
- Leerlingen die uitkomen bij type 3, maken zelf een afspraak voor het 

vervolgonderzoek. Dat mag bij bureau Perspectief, dat kan ook elders. Kosten zijn 
voor eigen rekening (ongeveer 900 euro gemiddeld) 

- Leerlingen die uitkomen bij type 2 krijgen RT – 3 tot 6 maanden bij ons op school. De 
RT lessen worden verzorgd door Clarisse en zijn kosteloos voor ouders / leerlingen.  

- Als leerlingen na de screening type 2 of 3 zijn, krijgen zij een voorlopige 
faciliteitenkaart als ze in de onderbouw zitten, zodat zij geen hinder ondervinden bij 
hun schoolwerk. Leerlingen in de bovenbouw krijgen helaas zonder officiële 
verklaring geen voorlopige faciliteitenkaart, omdat zij PTA toetsen maken en dan 
moet een verklaring overlegd kunnen worden bij controle van de inspectie. 
Noodzakelijk is dat er vervolgonderzoek plaatsvindt uiteindelijk en dat dat onderzoek 
gedeeld wordt met school, anders vervallen de voorlopige faciliteiten. 

In de screening is het nieuw dat er een vragenlijst bij afgenomen wordt die ingevuld wordt 
door de ouders. Op deze vragenlijst wordt ingegaan op hulp die reeds geboden is op de 
basisschool, om te kijken of RT noodzakelijk is.  

De screening bevat verder het dictee ‘wonderlijke weer’, de begrijpend lezen tekst over 
tekenbeten, overschrijftekst, woordomkeertest, de Klepel en de Brus test ((onzin)woorden 
lezen).  


