
Stroomschema bij vermoeden van dyslexie op De Bonte Mol 
 Bij weinig/ geen vooruitgang Weinig effect? 

   

 

 

 

 

 Opsturen formulieren door school. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uw kind heeft moeite met 
lezen. 

De leerkracht geeft een 
periode (maximaal 6 

maanden) extra 
ondersteuning in de klas. 

Uw kind gaat connect of ralfi 
lezen, dit gebeurt een half jaar 
of langer. U wordt altijd door 
de leerkracht hiervan op de 

hoogte gesteld. 

De leerkracht kijkt met de 
intern begeleider naar de 

hoofdmetingen van de Drie 
Minuten Toetsen (dit zijn de 
toetsen in januari en juni). 

Wanneer uw kind 3 keer een E V 
(lees E 5) heeft behaald, dan kan 

uw kind worden aangemeld bij een 
bureau voor behandeling van 

dyslexie. Deze aanmelding gebeurt 
altijd via school. 

Ouders en school vullen 
formulieren in voor de 

aanvraag van een dyslexie 
onderzoek. 

Alleen wanneer de aanvraagformulieren zijn 
goedgekeurd, vindt het onderzoek naar dyslexie 

plaats. Dit onderzoek wordt vergoed door de 
gemeente. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 

Athena of het RID. Met deze twee organisaties 
heeft de Bonte Mol goede ervaringen. 

Uitslag onderzoek: 

Geen dyslexie of wel dyslexie 
maar niet bij de laagste 

scorende 10% 

Uitslag onderzoek: 

Dyslexie behorend tot de 10% 
laagste scores. 

Uw kind komt niet in aanmerking voor een vergoede begeleiding. 
Wel kunt u kiezen voor een begeleiding, alleen zijn de kosten dan 
voor u. Voor particuliere begeleiding bestaat een lange wachtlijst. 
Op school zal de extra begeleiding worden voortgezet. Wij zullen 

de compenserende maatregelen die bij kinderen met dyslexie 
horen, uitvoeren. (vergroten van teksten, meer tijd bij toetsen en 

het gebruik mogen maken van andere hulpmiddelen.) 

Uw kind komt in aanmerking voor een vergoed traject. Dit betekent 
dat de behandeling vergoed wordt. 

Op school zal de extra begeleiding worden voortgezet. Wij zullen de 
compenserende maatregelen die bij kinderen met dyslexie horen, 

uitvoeren. (vergroten van teksten, meer tijd bij toetsen en het 
gebruik mogen maken van andere hulpmiddelen.) 


