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Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie van het 

Expertisecentrum Nederlands (EN) wordt door 

veel leerkrachten gehanteerd. Eind 2008 is het 

protocol voor groep 1 en 2 volledig herzien. In 

dit artikel leest u een samenvatting op 

hoofdlijnen van dit protocol, met steeds daaraan 

gekoppeld een bespreking van de manier 

waarop Kleuterplein aansluit bij de beschreven 

werkwijze.

Het artikel is geschreven door auteurs van 

Kleuterplein met advies van het 

Expertisecentrum Nederlands. Het artikel volgt 

de indeling in hoofdstukken uit het protocol. De 

controlepunten zijn gebaseerd op actiepunten 

die in het protocol gegeven worden. Dit artikel 

is vooral interessant voor de intern begeleider/

onderbouw-coördinator.

Als u dit artikel heeft gelezen dan:

–  heeft u een goede indruk van de inhoud van 

het herziene protocol en de daarin 

aangeboden instrumenten voor signalering, 

observatie, toetsing en remediëring;

–  herkent u de relatie tussen instrumenten uit 

Kleuterplein en uit het herziene protocol;

–  weet u hoe u als kleuterleerkracht uw aanbod 

met Kleuterplein zo kunt inrichten dat 

beginnende geletterdheid bij kleuters optimaal 

wordt gestimuleerd; 

–  weet u hoe u mogelijke risicofactoren voor het 

optreden van dyslexie kunt herkennen bij 

kleuters;

–  weet u hoe u de ontwikkeling van beginnende 

geletterdheid bij kleuters kunt observeren en 

hoe u daarbij Kleuterplein kunt gebruiken;

–  weet u welke acties u met behulp van 

Kleuterplein kunt ondernemen bij kleuters die 

in de ontwikkeling van beginnende 

geletterdheid achter lijken te blijven;

–  kent u de materialen van Kleuterplein die u 

daarbij gericht kunt inzetten, zoals de 

5-minutenspelletjes.

1  Help! Heb ik dyslectische 
kleuters?

Een heel dyslexieprotocol, bestemd voor groep 

1 en 2, dat roept misschien de vraag bij u op of 

u nu ook al rekening kunt houden met 

dyslectische kleuters. Het eerste hoofdstuk van 

dit vernieuwde protocol stelt u in zoverre 

gerust: bij kleuters kan dyslexie nog niet 

worden aangetoond. Volgens de in Nederland 

gangbare definitie is sprake van dyslexie als er 

‘een hardnekkig probleem is met het aanleren 

en het accuraat en/of vlot toepassen van het 

lezen of spellen op woordniveau’. In de 

kleutergroepen is er nog geen sprake van 

formeel lees- en schrijfonderwijs. Of kleuters 

dyslectisch zijn valt daarom ook nog niet vast te 

stellen. Dat wil niet zeggen dat het onderwerp 

voor leerkrachten van groep 1 en 2 niet van 

belang is. Als er helemaal niets aan de hand 

kan zijn, was er ook geen dyslexieprotocol. 

Hoewel we de dieperliggende oorzaken van 

dyslexie nog niet kennen – het protocol 

besteedt in het eerste hoofdstuk ook aandacht 

aan veel voorkomende misvattingen op dit 

gebied – is wel een aantal risicofactoren 

bekend. Het is belangrijk dat de leerkracht van 

groep 1 en 2 daarvan op de hoogte is. 

Kleuterplein en het nieuwe Protocol Leesproblemen en 
Dyslexie voor groep 1 en 2

e x p e r t i s e c e n t r u m  
n e d e r l a nd s
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Risicofactoren

– Er is dyslexie in de familie.

–  Het kind heeft een vertraagde taal-/ 

spraakontwikkeling en/of krijgt logopedie 

 voor spraak-/taalproblemen.

–   Het kind is meertalig maar spreekt 

 en begrijpt nog weinig Nederlands.

– Er zijn hoorproblemen.

–   Het kind kan de kleuren maar 

 moeilijk leren en niet snel benoemen.

Deze risicofactoren kunnen voor kleuters in kaart 

gebracht worden. Daarnaast is het zo dat er aan 

de ontwikkeling van jonge kinderen op het 

gebied van beginnende geletterdheid ook het 

nodige te zien is wat zijn schaduw vooruitwerpt. 

Jonge kinderen zijn al lang voor het begin van 

het formele lees- en schrijfonderwijs bezig met 

het ontdekken van de wereld van de geschreven 

taal. In de voorschoolse periode van ‘ontluikende 

geletterdheid’ groeien ze op te midden van een 

omgeving waarin letters, schrift en geschreven 

taal overal vertegenwoordigd zijn en waarin ze 

mensen om hen heen zien lezen en schrijven. 

Die kennismaking met geschreven taal zet zich 

voort in de kleuterperiode, waarin kinderen ook 

nieuwsgierigheid naar zelf lezen en schrijven 

ontwikkelen en zelf met klanken en letters willen 

experimenteren. Deze ontwikkelingsgang 

verloopt in grote lijnen hetzelfde voor alle 

kinderen die in een alfabetisch schrift leren lezen 

en schrijven. Dit is door het Expertisecentrum 

Nederlands omschreven in de bekende 

tussendoelen voor beginnende en gevorderde 

geletterdheid. Nu is duidelijk dat niet alle 

kinderen van huis uit evenveel ervaringen 

meekrijgen. Ook in hun verdere ontwikkeling van 

beginnende geletterdheid kunnen er verschillen 

op gaan treden, die voorspellers kunnen zijn 

voor het mogelijk ontwikkelen van lees- en 

spellings problemen.  

In Nederland heeft ongeveer 10% van de 

basisschoolleerlingen eind groep 8 nog steeds 

moeite met lezen en spellen. Bij 4% van de 

kinderen is er sprake van dyslexie. Statistisch 

gezien is daarmee de kans dat ook een aantal 

kinderen uit uw kleuterbouw het risico loopt op 

leesproblemen of dyslexie niet onaanzienlijk. 

Daarom stelt het dyslexieprotocol met recht de 

leerkracht centraal. U kunt in groep 1 en 2 al een 

verschil maken, namelijk door: 

–  van meet af aan op risicofactoren te letten en 

dat te blijven doen;

–  uw aanbod zo in te richten dat de 

ontwikkeling van beginnende geletterdheid 

optimaal gestimuleerd wordt; 

–  uw aanbod juist, en steeds weer opnieuw, te 

richten op de kinderen die niet uit zichzelf aan 

geletterde activiteiten beginnen; 

–  de ontwikkeling van de afzonderlijke kinderen 

in de gaten te houden;

–  adequaat op te treden wanneer er 

achterstanden dreigen te ontstaan.

In het vervolg van dit artikel gaan we hier 

verder op in. De paragrafen 2 en 3 richten zich 

op het realiseren van een optimaal aanbod. De 

paragrafen 4 en volgende richten zich op 

signalering en remediëring van mogelijke 

achterstanden. We zullen daarbij steeds laten 

zien hoe u Kleuterplein kunt inzetten. 

Controlepunten 

–  We hebben op school een exemplaar van het 

Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor 

groep 1 en 2. 

–  Hoofdstuk 1 is gelezen en besproken in de 

bouwvergadering.

–  Ik vind dat de ontwikkeling van geletterdheid 

bij kleuters er toe doet.

–  Ik weet waarom aandacht voor dyslexie bij 

kleuters van belang is. 

–  Ik ken de risicofactoren voor het mogelijk 

ontwikkelen van dyslexie.

Verwijzingen 

Lees hierbij de hoofdstukken 3 en 4 van de 

pakketwijzer bij Kleuterplein.
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2  Een geletterde omgeving 
en de leerkracht als 
voorbeeld 

Een van de dingen die een kleuterleerkracht kan 

doen om de ontwikkeling van beginnende 

geletterdheid te stimuleren, is de klas inrichten 

tot een geletterde omgeving. Dat is belangrijk, 

vooral ook voor kinderen uit een taalarme 

omgeving.  

Zij hebben meer kans op leesproblemen, omdat 

ze weinig in aanraking komen met geschreven 

taal. Ouders zien zij niet of weinig lezen en 

schrijven, waardoor zij dit ook weinig zullen 

gaan doen. Kleuterplein biedt deze kinderen 

veel mogelijkheden om in de klas te ontdekken 

en te ervaren waar boeken, letters en 

schrijfmaterialen voor gebruikt kunnen worden. 

Bij elk van de zestien thema’s van Kleuterplein 

worden suggesties gegeven om uw lokaal aan 

te passen aan het thema. Elk thema heeft 

bijvoorbeeld een eigen vertelposter, een van de 

spelhoeken komt helemaal in het teken van het 

thema te staan en de boekenhoek wordt gevuld 

met behulp van de boekensuggesties op de 

Kleuterplein-website (zie lessuggesties). Zorg 

ervoor dat het boekenrekje op een rustige plek 

staat waar de kinderen lekker kunnen gaan 

lezen. Daarnaast kunt u een hoekje inrichten 

waar de kinderen kunnen schrijven en 

stempelen. Deze hoek kunt u combineren met 

de lettertafel en -poster. Suggesties voor de 

inrichting van de schrijfhoek vindt u in de 

themakaternen. Ook kunt u deze hoek 

betrekken bij het spel binnen het thema. In veel 

activiteiten van Kleuterplein worden dingen 

gemaakt die de omgeving verder aankleden, 

zoals opschriften, bordjes, posters en labels. In 

elk thema richt u bijvoorbeeld een tafel in met 

interessante voorwerpen die u met de kinderen 

voorziet van woordkaartjes. Door taalzwakke 

kinderen hierbij te betrekken zien zij u schrijven 

en lezen. Zo kunnen zij letters gaan herkennen 

(Victor: ‘Hé, vliegtuig heeft mijn letter!!’) en 

horen en zien ze dat lange woorden niet alleen 

lang klinken maar ook met veel letters 

geschreven worden. Dat zijn belangrijke 

inzichten om later tot lezen te komen. 

Verder is het voorbeeldgedrag van de leerkracht 

belangrijk. Kleuterplein bevat veel activiteiten 

waarbij kinderen zien hoe u de geschreven taal 

gebruikt. In dagelijkse routines, zoals het 

bespreken en bijhouden van de tijdplanner, 

ervaren kinderen dat je door dingen op te 

schrijven activiteiten kunt plannen en je niet 

alles hoeft te onthouden (‘Kijk maar even op de 

tijdplanner dan kun je zien of juf Mariëlle er 

morgen is.’). Belangrijk is dat materialen als de 

tijdplanner niet te hoog hangen. Door deze op 

ooghoogte te hangen betrekt u de kinderen. Dit 

geldt ook voor de letterposter en de lettertafel. 

Kinderen die tijdens het werken en spelen 

toegang hebben tot deze materialen zullen 

hierbij actiever betrokken zijn.

Controlepunten 

–  Hoofdstuk 2 van het Protocol Leesproblemen 

en Dyslexie voor groep 1 en 2 is gelezen en 

besproken in de bouwvergadering.

–  We hebben afspraken binnen het 

onderbouwteam gemaakt over de inrichting 

van het lokaal tot een geletterde 

leeromgeving.

–  Ik heb op school de beschikking over een 

ruime collectie boeken voor kleuters.

–  Ik heb in mijn lokaal een hoekje waar de 

kinderen rustig kunnen lezen.

–  Bij elk thema ververs ik het boekenaanbod op 

het boekenrekje in mijn lokaal en daarbij let 

ik erop dat er zowel verhalende als 

informatieve boeken bij staan.

–  Ik heb in mijn klas een schrijfhoekje met 

verschillende materialen om mee te schrijven 

en te stempelen.

–  Ik gebruik de suggesties uit de 

themakaternen van Kleuterplein om de 

schrijfhoek te betrekken bij de thema’s.

–  Ik zorg ervoor dat de kinderen zelfstandig bij 

de lees- en schrijfmaterialen en bij de 

computer kunnen.

–  Ik gebruik de lettertafel bij elk thema. De 

letterposter hangt daarbij op ooghoogte voor 

de kinderen.

–  Ik lees en schrijf regelmatig waar de kinderen 

bij zijn en benoem daarbij mijn handelingen.
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–  Ik gebruik de tijdplanner als een dagelijkse 

routine en betrek de kinderen bij het schrijven 

en teruglezen van de notities en 

pictogrammen.

–  Op de thematafel en op het beeldwoordenveld 

schrijf ik samen met de kinderen labels bij de 

tekeningen, woorden en voorwerpen of ik 

gebruik de woordkaartjes van de 

kopieerbladen uit Kleuterplein.

–  Ik ben er voortdurend alert op of er ergens in 

het lokaal op zinvolle manier gewerkt kan 

worden met naambordjes, opschriften, 

pictogrammen en dergelijke.

Verwijzingen

Lees hierbij de hoofdstukken 3 en 4 

pakketwijzer Kleuterplein en de inleiding bij de 

afzonderlijke themakaternen.

3  Stimulering van 
beginnende geletterdheid 

Voor een goede overgang naar groep 3 is het 

van belang om al in de kleutergroepen veel 

activiteiten te ondernemen die de geletterdheid 

stimuleren. Er is een schat aan activiteiten 

mogelijk om met kleuters van verschillende 

leeftijden en verschillende interesseniveaus op 

een goede manier met geletterdheid bezig te 

zijn. Het dyslexieprotocol geeft in het derde 

hoofdstuk verwijzingen – op basis van de 

tussendoelen beginnende geletterdheid –  

en uitwerkingen van verschillende activiteiten 

die ingezet kunnen worden. We raden u  

zeker aan om die te raadplegen. Hieronder 

leggen we de relatie tussen die aangeboden 

activiteiten in het protocol en activiteiten uit 

Kleuterplein. 

Interactief voorlezen

Boekoriëntatie (tussendoel 1) en verhaalbegrip 

ontwikkelen (tussendoel 2)

Kleuterplein biedt voor het interactief voorlezen 

naast grote prentenboeken ook het vertelkastje 

en het schootboek. Op deze manier kunt u 

voldoende variëren. Interactie tijdens het 

voorlezen betekent dat u kinderen actief betrekt 

bij het ontdekken van de verhaallijn. Door 

vooraf, tijdens en na het voorlezen de kinderen 

te betrekken bij het verhaal groeit hun inzicht in 

de opbouw van boeken. 

Schrijven en lezen binnen het thema

Inzicht krijgen in de functies van geschreven 

taal (tussendoel 3) en de relatie tussen 

gesproken en geschreven taal (tussendoel 4)

Binnen elk thema van Kleuterplein worden 

kinderen uitgedaagd om aan de slag te gaan 

met het maken van een brief, een e-mail, een 

‘boek’ of een boodschappenbriefje. Op deze 

manier komen ze spelenderwijs in aanraking 

met de functies van de geschreven taal uit hun 

omgeving. 

In de themahoek is er volop mogelijkheid om te 

spelen met schrijven en lezen. De ober kan de 

bestelling opnemen en de pop kan worden 

voorgelezen voor het slapen gaan. 

Met name kinderen die hier thuis minder mee in 

aanraking komen, kunt u tijdens deze 

activiteiten extra betrekken. In de stapjes naar 

beneden krijgt u voor deze kinderen 

aanvullende adviezen.

Klanken en letters

Taalbewustzijn ontwikkelen (tussendoel 5) en 

inzicht krijgen in het alfabetisch principe 

(tussendoel 6)

Om goed te kunnen starten met technisch lezen 

is het belangrijk dat de kinderen in groep 1 en 2 

hun taalbewustzijn verder ontwikkelen. 

Kleuterplein heeft in elk thema activiteiten die 

daar met name voor bedoeld zijn, vaak rondom 

liedjes en versjes. Soms zijn ze voor alle 

kinderen, soms staat aangegeven dat ze 

specifiek voor de jongere of de oudere kinderen 

bedoeld zijn (al kunnen jongere kinderen die 

daar belangstelling voor hebben, natuurlijk ook 

meedoen!). Naast de themakaternen zijn er nog 

andere materialen van Kleuterplein die ook 

ingezet kunnen worden voor dit doel: de 

vijfminutenspelletjes, de letterposter met de 

letterkaarten, de liedjes-cd, het computer-

programma en – voor de oudste kleuters – een 

werkboekje waarin ze zelfstandig aan de slag 

kunnen. Het heet dan ook Ik kan het zelf…
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Om dagelijks even te werken aan het 

ontwikkelen van het taalbewustzijn heeft 

Kleuterplein de vijfminutenspelletjes ontwikkeld. 

Deze korte kringspelletjes zijn geschikt om aan 

te bieden in een ‘verloren moment’; ze kosten 

weinig voorbereidingstijd. Het stimuleert 

kinderen bijvoorbeeld om te gaan rijmen, maar 

ook het hakken-en-plakken wordt spelenderwijs 

geoefend. In de kleine kring kunt u deze 

spelletjes gericht aanbieden aan kinderen die 

het extra nodig hebben of juist aan kinderen die 

meer uitdaging willen. 

Door kinderen in de kleuterperiode kennis te 

laten maken met de letters zullen zij deze 

makkelijker gaan verbinden met de bijbehorende 

klanken. Dit is de basis van het lezen. Bij de 

spelletjes in het computerprogramma, waarin 

het ontwikkelen van het taalbewustzijn stap voor 

stap wordt opgebouwd (woord- en lettergreep-

spelletjes, rijmen, spelletjes waarin analyse, 

synthese en letterkennis een rol spelen), krijgen 

de kinderen daarom altijd ondersteuning met het 

woordbeeld. 

De kennismaking met de letters gebeurt ook 

met de routine Lettertafel en de bijbehorende 

letterposter. Als deze routine eenmaal is 

ingeburgerd, wordt het een vast onderdeel van 

het programma en kunt u ervoor kiezen om ook 

meerdere letters per thema aan te bieden of 

meer kinderen bij de Lettertafel te betrekken. 

Op deze manier komen de kinderen veel letters 

tegen. In het werkboekje Ik kan het zelf kunnen 

kinderen laten zien hoe zij al met de letters 

kunnen werken.

Functioneel schrijven en lezen 

(tussendoel 7)

Kinderen krijgen met Kleuterplein in elk thema 

de mogelijkheid om te experimenteren met zelf 

schrijven en lezen op een manier die ook echt 

functioneel is. U vraagt de kinderen regelmatig 

wat ze opgeschreven willen hebben: op het 

beeldwoordenveld, als onderschrift bij een foto 

in het groepsboek, bij een zelfgemaakt werkje 

of op een felicitatiekaart. Zo merken kinderen 

dat schrijven begint met het bedenken van de 

boodschap. Wat zij gezegd willen hebben, komt 

op papier en kan ook weer teruggelezen worden! 

Daarbij blijft het natuurlijk niet. Wie dat wil, kan 

ook zelf schrijven. Dat kan overschrijven zijn 

van een voorbeeld, maar ook zelf ‘schrijven’ 

met behulp van letterachtige tekens en/of de 

letters die het kind al kent. Vaak komt ook een 

spontane spelling op gang. Door het 

experimenteren met lezen en schrijven gaan 

kinderen steeds meer letters kennen, die ze dan 

ook weer zelf kunnen gaan gebruiken. Het is 

belangrijk om kinderen daarbij hun gang te 

laten gaan en niet te gaan corrigeren in 

fonetisch opgeschreven woorden. Echt 

spellingsonderwijs krijgen kinderen immers pas 

in groep 3. 

Activiteiten bijhouden

Om overzicht te houden is het een goed idee om 

vast te leggen aan welke doelen u met name 

gewerkt heeft in uw thema’s. Achterin 

Kleuterplein vindt u een registratieformulier per 

thema waarin u kunt aangeven welke activiteiten 

al zijn uitgevoerd. U kunt zo gemakkelijker zien 

welke activiteiten u wilt herhalen en aan welke 

doelen en/of activiteiten u de volgende keer 

(eventueel voor een specifieke groep kinderen) 

meer aandacht wilt besteden. 

Controlepunten

–  Hoofdstuk 3 van het Protocol Leesproblemen 

en Dyslexie voor groep 1 en 2 is gelezen en 

besproken in de bouwvergadering.

–  Ik weet wat de eerste zeven tussendoelen 

voor beginnende geletterdheid zijn.

–  Ik kan bij elk tussendoel herkennen welke 

activiteiten van Kleuterplein daarvoor ingezet 

kunnen worden.

–  In de leerdoelenregistratie van Kleuterplein 

vul ik in hoe vaak ik aandacht besteed aan de 

verschillende (taal-)doelen.

–  Ik stimuleer kinderen tot zelf schrijven en laat 

ze daarbij op hun eigen niveau werken.

–  Ik weet wat ‘taalbewustzijn’ is. 

–  Ik weet welke activiteiten en materialen van 

Kleuterplein ik kan gebruiken om 

taalbewustzijn te bevorderen.
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–  Ik heb de handleiding van de 

vijfminutenspelletjes goed bekeken en zet 

elke dag minstens één spelletje in.

–  Auditieve oefeningen ondersteun ik met 

geschreven taal.

–  Ik zorg voor variatie in mijn didactiek, zodat ik 

zo goed mogelijk rekening kan houden met de 

verschillende instructiebehoeften van mijn 

leerlingen: ik leg dingen uit, laat concrete 

voorwerpen en afbeeldingen zien, doe iets voor 

wanneer dat mogelijk is, gebruik spelvormen, 

denk hardop en geef voorbeelden.

Verwijzingen 

Belangrijke publicaties van het Expertisecentrum 

zijn bijvoorbeeld:

Verhoeven, L. e.a. (1999), Tussendoelen 

beginnende geletterdheid.

Kleef, M. van en M. Tomesen (2002a en 2002b), 

Stimulerende lees- en schrijfactiviteiten in de 

onderbouw en Werken aan taalbewustzijn.

Elsäcker, W. van e.a.(2006), De Taallijn. 

Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2. 

Lees hierbij voor Kleuterplein, naast de 

hoofdstukken 3 en 4 uit de pakketwijzer,  

ook het katern met de vijfminutenspelletjes. 

4  Vroege signalering 
van achterstanden in 
geletterdheid

Een belangrijk deel van het protocol is gewijd 

aan het opsporen van risico’s bij de start en het 

signaleren van dreigende achterstanden in de 

ontwikkeling. Het bevat daarvoor in de bijlagen 

de benodigde instrumenten, die overigens ook 

te downloaden zijn van www.taalonderwijs.nl/

dyslexie, onder het kopje ‘dossier’. 

Kort gezegd is de aanbevolen werkwijze als 

volgt:

–  bij de start risicofactoren in kaart brengen;

–  daarna twee keer per jaar (januari en juni) 

vorderingen vastleggen;

–  bij dreigende uitval een handelingsplan maken 

voor extra aandacht; 

–  zo nodig hulp inschakelen van leesspecialisten 

(in- of extern);

–  bij achterstand in groep 2 gerichte hulp geven 

(zie volgende paragraaf).

Om de risicofactoren in beeld te krijgen kunt u 

het eerste blad van de Signaleringslijst voor 

Kleuters uit de bijlagen van het protocol 

gebruiken. De overige bladen van deze lijst zijn 

bedoeld voor het vastleggen van vorderingen op 

het gebied van beginnende geletterdheid. Het 

digitaal registratiesysteem Kleuterplein (zie 

methodemateriaal op de Kleuterplein-website) 

bevat overigens dezelfde hoofdcategorieën als 

deze signaleringslijst – logisch, want beide 

lijsten zijn gebaseerd op dezelfde tussendoelen. 

Daarnaast registreert u met het systeem van 

Kleuterplein ook de vorderingen van de 

kinderen op andere leergebieden, zoals rekenen 

en motoriek.

De schrijvers van het protocol bevelen verder 

aan om in groep 2 niet alleen te observeren (en 

de observaties vast te leggen op de lijst), maar 

ook te toetsen. Het eerste toetsmoment is dan 

in januari, halverwege groep 2. U toetst 

kleuters op een aantal factoren die voorspellers 

zijn van leesproblemen: snelheid van kleuren 

benoemen, auditieve analyse- en  

synthese vaardigheden, letterkennis en kunnen 

schrijven volgens eigen (spontane) 

spellingsregels. Alle daarvoor benodigde toetsen 

zijn in het protocol of op de eerder genoemde 

site te vinden.

Als uit uw gegevens blijkt dat een kind 

achterblijft bij uw verwachtingen, dan wordt het 

tijd om te handelen. Dat wil in ieder geval 

zeggen: de komende periode gaat u uw aanbod 

voor dit kind (of een groepje kinderen met 

eenzelfde patroon) verrijken met activiteiten op 

die gebieden waarop het achter lijkt te blijven. 

Bied eens extra keuzeactiviteiten uit het 

komende thema die het kind nog niet uit 

zichzelf is gaan doen (bijvoorbeeld iets met 

schrijven, of rijmen). Het is een misverstand om 

te denken dat belangstelling altijd ‘vanzelf’ wel 

op gang komt. Kinderen die weinig interesse 

tonen voor geletterde activiteiten dienen juist 

gestimuleerd en betrokken te worden. 

U kunt ook met een kleine groep gaan werken. 
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De activiteiten binnen de thema’s van 

Kleuterplein en de vijfminutenspelletjes bieden 

veel kansen voor deze kinderen als u ze aan 

vier tot maximaal zes kinderen aanbiedt. 

Om te zorgen dat u deze kinderen dat biedt wat 

ze nodig hebben, is het zinvol om uw plannen 

voor dit kind vast te leggen in een 

handelingsplan. Een voorbeeld vindt u in het 

protocol en op www.taalonderwijs.nl/dyslexie 

onder ‘dossier’. Bij problemen op meerdere 

gebieden en/of achterstand die ondanks 

verrijking van het aanbod blijft bestaan, is het 

zeker nodig om contact met de ouders op te 

nemen en gezamenlijk met een leesspecialist 

plannen te maken. 

Controlepunten

–  Hoofdstuk 4 van het Protocol Leesproblemen 

en Dyslexie voor groep 1 en 2 is gelezen en 

besproken in de bouwvergadering.

–  Ik ben op de hoogte van de risicofactoren 

voor dyslexie.

–  Ik observeer tweemaal per jaar hoe de 

kinderen vorderen op het gebied van 

beginnende geletterdheid.

–  Ik leg hun vorderingen vast in de 

Signaleringslijst voor Kleuters en/of in het 

registratiesysteem van Kleuterplein. 

–  Bij zorgen wacht ik niet af, maar stel ik een 

handelingsplan op waarin ik vastleg hoe ik de 

komende periode mijn aanbod ga verrijken 

voor dit specifieke kind.

–  Ik toets in groep 2 met behulp van de 

aanvullende toetsen uit het Protocol 

Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2.

–  Ik neem waar nodig contact op met de ouders 

en met in- of externe deskundigen.

Verwijzingen

www.taalonderwijs.nl/dyslexie

5  Effectieve begeleiding 
van leerlingen met een 
achterstand 

In het vijfde hoofdstuk van het protocol wordt de 

voorschotbenadering beschreven als de enige 

bewezen effectieve begeleiding van kleuters met 

een achterstand op het gebied van beginnende 

geletterdheid. Deze aanpak is bedoeld voor 

kinderen die rond januari in  

groep 2 nog steeds een stevige achterstand 

hebben. Bij deze kinderen is het niet zeker of zij 

de startdoelen van bijvoorbeeld Veilig leren lezen 

of De leessleutel gaan halen. Om te zorgen dat 

deze kinderen in groep 3 een start kunnen 

maken met het leren lezen gaat u in de periode 

na januari in kleine groepjes intensief oefenen 

met activiteiten rond klanken en letters. Het 

proces bestaat uit drie fasen die u 

achtereenvolgens met de kinderen doorloopt. We 

zetten hieronder kort uiteen wat er in elk van 

deze drie fasen gebeurt. Een uitgebreide 

beschrijving vindt u in het protocol.U kunt hierbij 

de volgende materialen van Kleuterplein inzetten:

–  de thema-activiteiten met als doel klanken en 

letters;

–  de 5-minutenspelletjes;

–  de letterposter;

– de letterkaarten;

– de woordkaarten;

– de liedjes-cd;

–  het computerprogramma met spelletjes voor 

klankbewustzijn

– het werkboekje Ik kan het zelf. 

Het is wel belangrijk om met deze remediërende 

activiteiten binnen de thema’s van de gehele 

groep te blijven. Kies dus voor versjes en 

liedjes die in het thema passen. De geletterde 

activiteiten in de grote en kleine groep moeten 

elkaar versterken.

Fase 1: Identificatie van klanken en letters

Kies zes tot tien letters uit die betekenisvol zijn 

voor het groepje kinderen, bijvoorbeeld de 

beginletters van hun naam. Dit kunnen letters 

zijn die u ook in de grote groep gaat aanbieden 
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bij op de Lettertafel. Met deze letters gaat u alle 

drie de fasen doorlopen, pas daarna kiest u 

weer nieuwe letters. 

Bied de gekozen letters één voor één aan. 

Herhaal steeds de eerder aangeboden letters.

Zoek bij de letter een of twee versjes waar de 

letter duidelijk in voorkomt (bijvoorbeeld de 

Zonnenbloemenzee bij de /z/). Bied het versje 

groot uitgeprint of geschreven aan en laat de 

kinderen de letter zien – op de letterposter en 

met de letterkaart – als ze deze ook horen. Zo 

ondersteunt u de klank met het beeld van de 

letter. Als de gekozen letters en klanken bekend 

beginnen te raken bij het groepje kinderen kunt 

u door naar fase 2.

Fase 2: Manipuleren van klanken en letters

In deze fase oefent u de auditieve analyse en 

synthese. Met de letterkaarten maakt u woorden 

en haalt ze weer uit elkaar (hakken en plakken). 

In het protocol hoofdstuk 5 vindt u aanvullende 

oefeningen die u met de letterkaarten kunt doen 

op bladzijde 56.

De vijfmintenspelletjes gericht op auditieve 

analyse en synthese ondersteunt u ook met de 

woordkaarten. Op deze manier bereidt u de 

kinderen voor op de visuele en auditieve analyse 

en synthese van de start in groep 3.

De kinderen kunnen ook individueel of in 

tweetallen werken met de spelletjes op de cd-

rom waarin deze vaardigheden worden geoefend.

Fase 3: Letter-klankkoppelingen leren

Ten slotte gaat u met de kinderen de letter-

klankkoppelingen inslijpen. Ook hierbij kunt u 

de letterkaarten en de cd-rom inzetten. Verder 

is het belangrijk om de letters spelenderwijs en 

multisensorieel aan te bieden. Zo kunt u de 

lettervormen kleien, klankgebaren aanbieden 

(zie hiervoor de Orthotheek bij De leessleutel 

voor groep 3), of bijvoorbeeld in het zand 

schrijven. In het protocol vindt u nog meer 

ideeën op bladzijde 57. Ook het werkboekje  

Ik kan het zelf kan de overgang naar groep 3 

vergemakkelijken. 

Controlepunten

–  Hoofdstuk 5 van het Protocol Leesproblemen 

en Dyslexie voor groep 1 en 2 is gelezen en 

besproken in de bouwvergadering.

–  Ik weet wat de voorschotbenadering inhoudt.

–  Ik stel in januari vast welke kinderen uit groep 

2 voor deze benadering in aanmerking komen.

–  Ik werk met de kinderen in een klein groepje 

om de overgang naar groep 3 goed te laten 

verlopen.

–  Ik weet welke activiteiten en materialen uit 

Kleuterplein ik kan inzetten.

–  Ik gebruik ook het computerprogramma.

–  Ik zorg ervoor dat de extra activiteiten voor 

de risicoleerlingen passen binnen het thema 

waar de hele groep mee bezig is. 

Verwijzingen

Orthotheek bij De leessleutel groep 3

6  Samenwerking en 
overdracht 

Kinderen bij wie de geletterdheid echt 

moeizaam op gang komt zijn de kinderen die 

ondanks uw extra aandacht geen of weinig 

voortgang boeken. Het is verstandig om dan 

verder te onderzoeken wat er aan de hand is en 

externe hulp in te schakelen.

Zodra een extern iemand met het kind aan het 

werk gaat is het goed om de hulp van deze 

persoon en uw aanbod in de groep goed op 

elkaar af te stemmen. Hoe eenduidiger de 

steun, hoe effectiever. Ook is het belangrijk om 

goed contact te houden met de ouders. 

Bespreek wat de school aan hulp biedt en wat 

daarvan de effecten zijn. 

Voor alle leerlingen, maar zeker voor degenen 

over wie u zorgen heeft, is het belangrijk om 

een goede overdracht naar de leerkracht van 

groep 3 te maken. De start van het technisch 

lezen in groep 3 moet goed worden begeleid. 

Het kind moet succeservaringen behalen en 

plezier beleven aan het lezen. Dit is een 

uitdaging bij kinderen waarbij het leren lezen 

waarschijnlijk traag en moeizaam gaat 

verlopen. Hoe beter de leerkracht en intern 
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begeleider van groep 3 zijn geïnformeerd, hoe 

beter zij deze kinderen kunnen begeleiden.

Bespreek met de nieuwe leerkracht de 

ontwikkeling van het kind aan de hand van uw 

verzamelde toetsgegevens, observaties en werk 

van de leerling. Onderwerpen die u in ieder 

geval bespreekt, zijn letterkennis, fonemisch 

bewustzijn, lezen en schrijven, spraak-

taalontwikkeling, woordenschat en de vraag of 

er dyslexie in de familie is. Naast de gegevens 

over beginnende geletterdheid bespreekt u 

vanzelfsprekend ook de ontwikkeling van het 

kind op andere gebieden (rekenen, motoriek, 

sociaal-emotionele ontwikkeling). Breng alle 

relevante documenten bijeen in een 

leerlingdossier. Het protocol biedt als 

handreiking daarvoor in de bijlage een formulier 

voor een leerlingrapport. Het dossier zou verder 

kunnen bestaan uit:

–  volledig ingevulde signaleringslijst voor 

kleuters (voor beginnende geletterdheid);

–  ingevuld leerlingformulier uit 

registratiesysteem Kleuterplein (ook voor de 

overige ontwikkelingsgebieden);

– toetsformulieren;

–  werkjes van het kind zelf: tekeningen, 

schrijfsels en werkboekje Ik kan het zelf;

– handelingsplannen;

–  verslagen leerling-bespreking en 

oudergesprekken.

Op deze manier houdt u overzicht van wat u 

met het kind in de kleutergroepen gedaan 

heeft, wat de effecten daarvan waren en wat 

vervolgstappen waren of in de volgende groep 

zouden moeten zijn. Deze documenten kunnen 

ook van groot nut zijn als later eventueel 

verwijzing naar externe deskundigen nodig 

blijkt te zijn. 

Controlepunten

–  Hoofdstuk 6 van het Protocol Leesproblemen 

en Dyslexie voor groep 1 en 2 is gelezen en 

besproken in de bouwvergadering.

–  Ik weet welke gegevens ik nodig heb voor de 

leerlingoverdracht naar groep 3.

–  Ik leg voor alle leerlingen de vaardigheden 

vast in een eindevaluatie aan het einde van 

het schooljaar.

–  Ik maak voor leerlingen die extra begeleiding 

gehad hebben een leerlingrapport, waarin 

staat wat de begeleiding inhield, wat de 

effecten waren en welk advies ik heb voor het 

volgend schooljaar.

–  Ik licht mijn dossiers mondeling toe in een 

overdrachtsgesprek met de nieuwe leerkracht.

–  Ik waarschuw mijn collega van groep 3 voor 

mogelijke dyslexie als er kinderen zijn met 

problemen in hun ontwikkeling van 

beginnende geletterdheid.

–  Ik onderhoud contact met de ouders over de 

vorderingen en de begeleiding van de 

leerlingen. 


