Bijlage 3 – Signalenlijst lees- en spellingproblemen
Om leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen, mogelijk dyslectische leerlingen te
signaleren via observatie is noodzakelijk te weten waar deze leerlingen problemen mee
hebben. In hoofdstuk 3 (schema 3.1) van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs staat een
uitgebreid overzicht van mogelijke problemen. Voor observaties in de klas is dit overzicht
ingekort tot de meest in het oog springende problemen.
Met deze signalenlijst kunt u nagaan hoe u in uw lessen informatie kunt verkrijgen over leerlingen die met een aantal van deze problemen te kampen hebben. Om signalen te registreren
is observatie alleen niet voldoende. Signalen moeten ook uitgelokt worden door het geven
van specifieke taken of door het vragen stellen aan leerlingen.

Mogelijke signalen dyslexie

TECHNISCH
LEZEN

Naam leerling:

Heeft moeite met accuraat en vloeiend
hardop lezen
Struikelt met hardop lezen over
onbekende woorden
Leest zeer traag

SPELLEN

Maakt zowel in complexe als in
alledaagse eenvoudige woorden veel
spelfouten
Maakt bij de moderne vreemde talen
fouten die wijzen op interferentie met
het Nederlandse spellingsysteem

SPREKEN

Heeft moeite de juiste uitspraak van
woorden in de moderne vreemde talen
onder de knie te krijgen
Is soms traag in het onder
woorden brengen van zaken door
woordvindingsproblemen

LUISTEREN

ALGEMEEN

Heeft moeite met luisteroefeningen,
werkt traag en kan onvoldoende tot
begrip komen
Heeft moeite met het onthouden van
betekenisloze associaties, bijvoorbeeld
vocabulaire, namen, jaartallen e.d.
ondanks intensief oefenen
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Naam leerling:

ALGEMEEN

Werkt traag, kan herhaaldelijk het tempo
van de klas niet bijhouden als het om
lezen en schrijven gaat
Schrijft onsamenhangende teksten

FUNCTIONELE
TAKEN

Laat bij correctie fouten zitten, ziet ze
over het hoofd
Slaat vragen over bij opdrachten en
proefwerken
Maakt fouten bij het overnemen van
gegevens van het bord
Heeft problemen met begrijpend
lezen
Heeft problemen met stellen/
formuleren

SOCIAALEMOTIONEEL

Is onzeker over zijn cognitief
functioneren
Is ongemotiveerd voor taken die hij
moeilijk vindt
Heeft moeite met concentratie
Vertoont vermijdingsgedrag

Specifieke opmerkingen m.b.t. gesignaleerde leerlingen:
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