Mijn kind heeft dyslexie

Hoe regel ik de juiste hulp?
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Uw kind is tussen 7 en 13 jaar oud en heeft lees- en
spellingproblemen. Het is belangrijk dat uw kind
hierbij goede ondersteuning krijgt. In deze folder
leest u hoe dat in z’n werk gaat op scholen in de
gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau
en Gilze en Rijen
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Mijn kind heeft moeite
met lezen en spellen
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De leerkracht van de school van uw
kind signaleert dat uw kind onvoldoende
vorderingen maakt op het gebied van
leren lezen en spellen. In overeenstemming
met het protocol Ernstige Leesproblemen en
Dyslexie zorgt de school voor extra aandacht
en begeleiding. Als blijkt dat uw kind bij
herhaling onvoldoende profiteert van
deze ondersteuning, kan er sprake zijn
van (ernstige) dyslexie.

Wat betekent dyslexie?

€
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Een kind met dyslexie heeft ondanks een normale intelligentie ernstige problemen met
lezen en/of spellen. Het is een hardnekkig probleem dat zich voordoet bij alle vakken
waarbij taalvaardigheid een rol speelt: Nederlands, andere talen, rekenen en wiskunde
en wereldoriëntatie. Uw kind is niet de enige met dit probleem. Uit onderzoeken blijkt
dat ongeveer 10% van alle leerlingen in het basisonderwijs behoefte heeft aan extra
ondersteuning door lees- en spellingsproblemen.

Wat is ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)?
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Bij een beperkt aantal kinderen zijn de klachten zo
ernstig en hardnekkig dat er gespecialiseerde
behandeling nodig is. Bij deze kinderen is sprake
van ernstige enkelvoudige dyslexie. Met enkelvoudig
wordt bedoeld dat er geen bijkomende stoornis of
beperking aanwezig is die het dyslexieonderzoek
en/of de behandeling belemmert.
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Wanneer blijkt dat uw kind onvoldoende profiteert
van de geboden extra ondersteuning op school,
dan kunt u aan een gespecialiseerde commissie*
de vraag voorleggen of er een reëel vermoeden is
van ernstige enkelvoudige dyslexie.
De basisschool
SCHOOL
stelt hiervoor een leerlingendossier dyslexie op.
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Is er een reëel vermoeden van EED, dan geeft de
commissie een ondertekend advies aan de ouders.
Hiermee kunt u rechtstreeks een afspraak maken met
de gecontracteerde zorgaanbieder die voor uw kind
het diagnostisch onderzoek gaat uitvoeren.

ONDERWIJS

dossier

Hoe kom ik te weten of mijn kind
ernstige enkelvoudige dyslexie heeft?

zorgaanbieder

advies

zorgaanbieder

zorgaanbieder

zorgaanbieder

onderzoek

Uit het onderzoek blijkt of uw kind daadwerkelijk
ernstige enkelvoudige dyslexie heeft en in
aanmerking komt voor vergoede behandeling.

ernstige
enkelvoudige
dyslexie

* De Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen van het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs

GEEN ernstige
enkelvoudige
dyslexie
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Wat gebeurt er daarna?
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Als uit de diagnose blijkt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie
kan de zorgaanbieder met deze diagnose bij de gemeenten Alphen-Chaam,
Baarle-Nassau en Gilze en Rijen via het berichtenverkeer een aanvraag voor
behandeling doen. De gemeente vergoedt deze behandeling.
Heeft uw kind geen ernstige enkelvoudige dyslexie, dan voert de basisschool
de verdere begeleiding uit. U kunt er als ouder ook voor kiezen om in aanvulling op de ondersteuning van de basisschool zelf extra hulp in te kopen.
zorgaanbieder
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zorgaanbieder

Wilt u zeker weten dat u de juiste weg bewandelt, stem dan af met de intern
begeleider van de basisschool.
zorgaanbieder
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Hoe kies ik de juiste zorgaanbieder?
De gemeenten hebben zorgaanbieders
gecontracteerd die diagnostiek en behandeling mogen bieden omdat zij voldoen aan de
gestelde kwaliteitseisen. De basisschool helpt
u graag bij het maken van een keuze voor een
zorgaanbieder. Uiteraard maakt u als ouder
uw eigen afwegingen.
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Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact
op met de intern begeleider van de school.

Gemeente Alphen-Chaam
Postbus 3, 5130 AA Alphen NB
Bezoekadres: Willibrordplein 1, 5131 AV Alphen
Telefoonnummer: 14 013

Gemeente Baarle-Nassau
Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau
Bezoekadres: Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau
Telefoonnummer: 14 013

Gemeente Gilze en Rijen
Postbus 73, 5120 AB Rijen
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 5121 JX Rijen
Telefoonnummer: 14061
Mail uw vragen door naar: jeugdadmin@abg.nl

Deze folder is in opdracht
gemaakt van de gemeenten
Alphen-Chaam, BaarleNassau en Gilze en Rijen
en het regionaal samenwerkingsverband Breda e.p.
Optimale Onderwijs Kans.

