
Toelichting bij hulpkaart dyslexie of ernstige lees- en/of spellingsproblemen 
 
Doel 
Deze hulpkaart is een middel voor scholen om de afstemming op dyslexie of ernstige 
lees- en/of spellingsproblemen bij de individuele leerling te bevorderen.  De kaart kan 
gebruikt worden als vervolg op een afgeronde dyslexiebehandeling. Ook kan de 
kaart ingezet worden als zorgniveau 1,2 en 3 goed doorlopen zijn en blijkt dat de 
leerling niet in aanmerking komt voor vergoede zorg. 
Door de kaart steeds over te dragen naar het volgende leerjaar en na groep 8 over te 
dragen naar het VO, wordt een ononderbroken afstemming op de 
onderwijsbehoeften van de leerling bevorderd.  
 
De kaart geeft inzicht in mogelijkheden van afstemming op dyslexie of ernstige lees- 
en/of spellingsproblemen, vanuit recente landelijke ontwikkelingen. 
 
De werkgroep dyslexie volgt de landelijke inzichten t.a.v. afstemming op dyslexie en 
verwerkt deze in de hulpkaart. De meest recente versie van de hulpkaart is te vinden 
op www.passendonderwijs-almere.nl  
 
 
Gebruiksaanwijzing 

 Als bij een leerling dyslexie of ernstige lees- en/of spellingsproblemen is 
vastgesteld, kan met deze leerling een hulpkaart worden ingevuld. De items 
die van toepassing zijn op de leerling worden aangevinkt of ingevuld. Er is 
ruimte om de kaart aan te vullen met specifieke mogelijkheden van de school. 
Niet gebruikte items kunnen verwijderd worden; dit vergroot de leesbaarheid 
en bevordert realistische verwachtingen. 

 Als basis voor het invullen worden de aanbevelingen uit het 
onderzoeksverslag en/of de onderwijsbehoeften uit het leerlingdossier 
gebruikt. 

 Er worden, naast belemmerende factoren, ook talenten en kwaliteiten ingevuld 
om de kans op een succesvolle leerontwikkeling te vergroten. 

 De leerkracht/intern begeleider betrekt de leerling en de ouders bij het invullen 
van de kaart. De kaart wordt door school, ouders en leerling ondertekend. Alle 
betrokkenen krijgen een exemplaar. 

 De kaart wordt halfjaarlijks of (minimaal) jaarlijks geëvalueerd met de leerling 
en de ouders en aangepast. 

 In groep 8 kan de kaart worden overgedragen naar de VO-school waar de 
leerling is aangemeld. 
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