Aanmelding Dyslexieonderzoek leerlingen groep 8
Het Samenwerkingsverband Waterland biedt scholen de mogelijkheid leerlingen in groep 8 te laten
onderzoeken op dyslexie, indien de NIO is afgenomen en er o.a. vanuit het LOVS aanleiding is om aan
dyslexie te denken.
Scholen kunnen deze leerlingen aanmelden bij Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland, waar het
onderzoek wordt uitgevoerd.
Omdat we bij SBZW regelmatig vragen krijgen rond deze aanmeldingen, hebben we e.e.a. op een
rijtje gezet.
Voor de aanmelding is het van belang dat de volgende gegevens aangeleverd worden:
- Aanmeldformulier Testservice voor school (te vinden bij de downloads op www.sbzw.nl)
- Aanmeldformulier Testservice voor ouders (idem)
- Een recente LOVS-uitdraai
- De NIO uitdraai
- Handelingsplannen m.b.t. hulp die geboden is op het gebied van lezen en spellen.
Over de handelingsplannen krijgen we m.n. nogal eens vragen. Het is van belang dat die plannen er
wel zijn en dat die ook van recente datum zijn, omdat daarmee de hardnekkigheid van de
problematiek kan worden onderbouwd. Dyslexie is een stoornis, waarbij het niet alleen gaat om het
aantonen van achterstanden, maar ook van het feit dat er, ondanks extra hulp, duidelijk te weinig
vooruitgang is geboekt. Indien die informatie ontbreekt, kan de diagnose “dyslexie” niet gesteld
worden en is onderzoek dus ook weinig zinvol. Althans, als het gaat om de vraag naar een diagnose
en een dyslexieverklaring.
De ondersteuningsadviseur (OSA) kan, indien het niet duidelijk is of een aanmelding
gerechtvaardigd/ zinvol is, meedenken over het al dan niet aanmelden. Sowieso is het goed om niet
pas in de loop van groep 8 te bekijken welke kinderen mogelijk moeten worden aangemeld voor
dyslexieonderzoek, maar daar al in groep 7 mee te starten. Mochten er dan leerlingen zijn die nog
niet op een planmatige manier extra hulp hebben gehad, dan is er nog tijd om daar aan te werken.
Zo kan dan ook voorzien worden in het aanleveren van gedegen handelingsplannen, als in groep 8
besloten wordt de leerling aan te melden voor dyslexieonderzoek.

