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In de onderbouw huizen heeft elk huis 
ook een eigen dyslexiecoach 



Ondersteuning dyslexie 
volgens principe handelingsgericht werken 

4 

realiseren

1

waarnemen

2

begrijpen

3

Plannen

1 Overdracht vanuit basisschool /

dossieranalyse

vanaf nu tot aan de   

zomervakantie 

2 Dyslexiecoach formuleert
ondersteuningsbehoefte
start schooljaar

4 Mogelijkheden:
Altijd 
❑ Extra tijd, aparte beoordeling

bij spelling

Extra indien nodig
❑ Kurzweil
❑ Lex App, 
❑ Passendlezen App
❑ Quizlet

3 Aanpak wordt op
leerling afgestemd
d.m.v.  workshops
en een gesprek met dyslexiecoach



Na aanmelding hebben we de volgende informatie nodig

❑ Dyslexieverklaring

❑ Onderzoeksverslag dyslexie

❑ Eventueel eindverslag dyslexiebehandeling

Dyslexiecoach verdiept zich in het dossier en maakt een eerste analyse 

Waarnemen                        



Dyslexiecoach gaat in gesprek met de leerling 

❑ Op grond van de bevindingen vanuit de onderzoeksverslagen 

❑ Kijken welke ondersteuning er nodig is

❑ Deze ondersteuning komt op de dyslexiekaart te staan

Begrijpen



❑ Start schooljaar: wennen aan nieuwe school

❑ Leerling gaan aan de slag met de verschillende ICT hulpmiddelen tijdens de   

plusuren dyslexie

❑ Aan de slag met de opgedane kennis in de reguliere lessen

❑ Eventueel aanpassing in ondersteuning waar nodig 

Plannen



De leerling heeft altijd recht op:

❑ Extra tijd bij toetsen 

❑ Aparte beoordeling op spelling bij de talen

Extra ondersteuning indien nodig;

❑ ICT ondersteuning 

❑ Gebruik Lex App

❑ Kurzweil 

Realiseren



❑ Elke huis heeft een eigen dyslexiecoach

❑ Korte lijnen

❑ Dyslexie gesprek en invullen dyslexiekaart 

❑ ‘Dyslekeys lessen’

❑ Ervaringen opdoen met de verschillende ICT ondersteuningen 

❑ Eventueel extra ondersteuning 

Begeleiding in het huis



Niveau dyslexie en ondersteuning 

Ondersteuning in lezen, schrijven   

en studeren 

Kurzweil 

Het laten voorlezen van grote    
stukken tekst
Lex App, Daisylezer App

Extra tijd en aangepaste
spellingsbeoordeling bij talen
Quizlet

3. Intensieve ondersteuning 

2.  Extra ondersteuning

1. Basisondersteuning



De lex-app (via telefoon of tablet of Chromebook) :

❏ Leest de lesstof in de studieboeken voor ( thuis en op school)
❏ Heeft een natuurlijke stem
❏ Je hebt hierbij het papierboek nodig om mee te lezen
❏ Kan niet gebruikt worden voor toetsen
❏ Gebruiksvriendelijk

Wat is het verschil tussen Kurzweil & Lex 
App?



Kurzweil (werkt op een laptop):

❏ Leest studieboeken voor 
❏ Leest voor wat je schrijft 
❏ Heeft een computerstem
❏ Kan gebruikt worden voor toetsen, in de les en thuis
❏ Leerling krijgt een cursus om met het programma om te gaan

Kosten: 
Ouders schaffen zelf de laptop aan. Programma is in bruikleen  

Wat is het verschil tussen Kurzweil & Lex 
App?



Passend lezen app (werkt op je mobiele telefoon, Chromebook of tablet):

❏ Leest leesboeken voor 
❏ Heeft een computerstem
❏ Is een gratis app en lees boeken zijn gratis voor leerlingen tot 18 jaar

Passend lezen App



Online gratis overhoorprogramma

❏ Voor het leren van woordjes bij de talen
❏ Vanuit school zijn voor Engels en Frans alle woordjes van de methode al in 

het programma gezet
❏ Voor het leren van de begrippen van vakken als aardrijkskunde, biologie en 

geschiedenis

Quizlet 



Alleen voor leerlingen die al werken met Kurzweil of Lex app vanuit de basisschool!

❑ leerling heeft eigen laptop
❑ aanmelden via aanmeldingsformulier 
❑ Aan te vragen via mail aan scb@fioretti.nl 

❑ Sluitingsdatum 28 augustus 
❑ Ontvangen downloadlink (Kurzweil) en informatie over de digitale boeken in de 

eerste schoolweek 

Ronde 1 
Instapmoment Kurzweil & Lex App



Alleen via aanmeldingsformulier
❑ gaat in overleg met dyslexiecoach 
❑ na sluitingsdatum volgt de nodige informatie via de mail
❑ laptop (Kurzweil) dient klaar te zijn voor start lessen 

(verantwoordelijkheid ouders)

Instapmoment 2 t/m 5 Kurzweil & Lex App 

instapmoment sluitingsdatum start lessen

2 9 oktober ½ november

3 11 december ½ januari

4 12 februari ½ maart

5 16 april ½ mei



Dyslexie-App Stichting Fioretti Teylingen 

Link:

https://marvelapp.com/d794h90

https://marvelapp.com/d794h90


Petra Beuk scb@fioretti.nl

Telefonisch: 0252-461921 

Alle werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur bereikbaar 

Vragen 

mailto:scb@fioretti.nl

