
 
 

  

De samenwerkingsverbanden Rijnstreek, PPO Leiden, Duin- en Bollenstreek en 

Berséba nodigen alle leerkrachten uit voor de jaarlijkse informatiebijeenkomst 

over de zorg voor leerlingen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.  

Dit jaar doen we dat in een gewijzigde vorm in verband met de 

coronamaatregelen, namelijk digitaal via ZOOM. Er is een ZOOM-bijeenkomst voor 

leerkrachten van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.  

Leerkrachten die zich inschrijven krijgen voorafgaand aan de bijeenkomst een 

filmpje met daarop een online presentatie van circa een uur. De inhoud die we 

normaal in de bijeenkomsten zouden bieden, wordt op deze manier aangeboden. 

Daarna neemt u deel aan een ZOOM-bijeenkomst waarin we met elkaar verder 

doorpraten over wat dit betekent voor uw dagelijkse praktijk en is er ruimte voor 

vragen.  

 

 

Inhoudelijke informatie 
In de online presentatie die u thuis voorafgaand aan de ZOOM-bijeenkomst bekijkt, wordt ingegaan op de 

achtergronden van de lees- en spellingontwikkeling voor de betreffende groep. Voor iedere bouw is er dus een aparte 

online presentatie beschikbaar (u schrijft zich dus in voor één van de drie bouwen). Vanuit de ‘normale’ ontwikkeling 

kijken we naar leesproblemen en dyslexie. Uitgaande van preventie van leesproblemen door goed onderwijs, gaan we 

dieper in op wat je als leerkracht kunt doen in de basis en op de verschillende ondersteuningsniveaus. 

Ondersteuningsniveau 1 is de basis van goed onderwijs, ondersteuningsniveau 2 is wat je als leerkracht kunt doen als de 

leesontwikkeling onvoldoende op gang komt. Ondersteuningsniveau 3 wordt geboden als er sprake is van een 

vermoeden van dyslexie. Als school moet je dat vermoeden kunnen onderbouwen door aan te tonen dat de lees- en/of 

spellingproblemen hardnekkig zijn, voordat je een leerling kunt doorverwijzen voor diagnostiek. Maar hoe doe je dat? 

De handreiking waarin dit staat beschreven is de basis die wordt uitgewerkt met concrete voorbeelden. U krijgt de 

handreiking tegelijk met de link toegestuurd. De voorbereidende online presentatie duurt ongeveer 60 minuten en is 

ook toegankelijk voor leerkrachten die zich niet hebben aangemeld voor de ZOOM-bijeenkomst.  

Op de hierboven aangegeven dag gaat u onder leiding van Jolanda Roelfsema in een ZOOM-bijeenkomst met elkaar nog 

dieper in op de online presentatie en is er ruimte om vragen te beantwoorden en ervaringen uit te wisselen. U kunt uw 

vragen vooraf insturen, in de online presentatie wordt aangegeven hoe. De ZOOM-bijeenkomst duurt naar verwachting 

45 minuten met een uitloop tot maximaal een uur.  

Praktische informatie 
Voor wie?  Leerkrachten van groep 1-2, 3-5 en 6-8 

Waar?   Vanaf de bank, in de tuin, op kantoor, in de klas…… via ZOOM 

Inschrijven? Via deze link   

Wanneer? De link naar de online presentatie ontvangt u begin oktober, u kijkt deze op een door u 

gekozen moment voorafgaand aan de ZOOM-bijeenkomsten 

  De ZOOM-bijeenkomsten zijn op:  
 

Groep 1-2 Groep 3-5 Groep 6-8  

28 oktober 2020 
15.00 – 16.00 

11 november 2020 
15.00 – 16.00 

4 november 2020 
15.00 – 16.00 

 

https://nl.surveymonkey.com/r/informatiebijeenkomstleerkrachtEED


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


