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Dyslexie;
hoe gaat dat op school? ... 
Scholengemeenschap Were Di  
biedt hulp!

Bij scholengemeenschap Were Di draait het 
om de leerling. En omdat de een de ander 
niet is, bieden wij maatwerk. Hierdoor krijgt 
elke leerling bij ons onderwijs aangeboden 
op een manier die bij hem past. Soms wordt 
een leerling extra uitgedaagd; soms is extra 
begeleiding of zijn extra faciliteiten nodig.  
Zo heeft Were Di speciale voorzieningen voor 
leerlingen met dyslexie. Want om een 
mogelijk misverstand uit de weg te ruimen; 
leerlingen met dyslexie zijn niet dom of lui. 
Wanneer zij falen, is dit geen onwil. 
Integendeel; deze leerlingen doen juist vaak 
extra hun best, besteden vele uren aan hun 
huiswerk en behalen dan soms nog een 
onvoldoende. Daardoor kunnen zij hun zelf
vertrouwen verliezen, gespannen worden en 
faalangst krijgen of het gewoon opgeven. 
Om dat te voorkomen, heeft Were Di een 
gerichte aanpak voor leerlingen met dyslexie.  
In deze flyer leest u wat de school doet voor 
leerlingen met dyslexie.
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Wat is dyslexie?
Dyslexie is een stoornis. Het belangrijkste 
kenmerk is dat er een hardnekkig probleem is 
bij het aanleren en vlot toepassen van het 
lezen en spellen op woordniveau. Kinderen 
met dyslexie hebben veel extra oefening nodig 
om het (technisch) lezen aan te leren.

Wat doet Were Di voor leerlingen met dyslexie (met een dyslexie
verklaring):
•  De leerling krijgt een Pluspas waarin staat op welke faciliteiten hij recht heeft
•  De leerling krijgt de training

‘Hoe ga ik om met mijn dyslexie?’
•  De leerling wordt gekoppeld aan

een Remedial Teacher

Mogelijke faciliteiten voor 
leerlingen met dyslexie zijn:
•  Gesproken (school)boeken
•  Ondersteunende software
•  Extra tijd of minder opgaven

bij toetsen
•  In de onderbouw aantekeningen

(laten) kopiëren
•  Hulp bij plannen van huiswerk
•  Extra mondeling toetsen

(per leerling wordt bekeken voor 
welke van deze faciliteiten hij in aanmerking komt) 

Opgelet: Een Belgische dyslexieverklaring is niet geldig in Nederland.
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Aangepast onderwijs voor dyslectische kinderen

Meer informatie:
https://weredi.nl/begeleiding-zorg/ondersteuning/basisarrangement
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