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Welke informatie krijgt u in deze presentatie:
❑ De dyslexiecoaches 
❑ Dyslexie en nu?
❑ Verwachtingen
❑ Hulpmiddelen
❑ Tijdpad
❑ Informatievoorzieningen
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❑ Hannah Smeets
❑ Docent Nederlands
❑ Mentor 1GT2
❑ Inloopuur voor leerlingen 

Dyslexiecoach 
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Dyslexie en nu?
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Samenwerking!

School

Leerling

Ouders

Verwachtingen
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❑ kennismaking in de eerste weken
❑ ondersteuning tijdens de lessen
❑ aanbieden van hulpmiddelen
❑ ondersteuning bij gebruik van hulpmiddelen

School
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❑ Eigen initiatief 

Wat is belangrijk voor een leerling met dyslexie?
❑ huiswerk zorgvuldig noteren
❑ tijdig beginnen aan leerwerk & herhalen
❑ samenvattingen maken (mindmappen)
❑ gebruik maken van aangeboden hulpmiddelen

Leerling 
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❑ betrokkenheid
❑ ondersteuning
❑ eigen initiatief 

Ouders



Welkom
!

❑ auditief -> ondersteuning d.m.v. voorleessoftware
❑ schriftelijk -> ondersteuning d.m.v. digitale werkboeken of tekstverwerkers

Hulpmiddelen
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Verschillende programma’s

Kurzweil Lex-app Microsoft Lens

Auditieve en schriftelijke 
ondersteuning

Auditieve ondersteuning Auditieve ondersteuning

Laptop of tablet vereist Telefoon of tablet Telefoon of tablet

Computerstem Ingesproken teksten Computerstem met intonatie

Visueel (je ziet de tekst op het 
scherm) en auditief

Alleen auditief Visueel (je ziet de tekst op het 
scherm) en auditief
Zet foto’s om in tekst
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Tijdpad locatie Heythuysen 

Vanaf september 2022 Algemene kennismaking leerlingen met dyslexiecoach 
op school

Persoonlijke gesprekken met leerlingen en de 
dyslexiecoach

Dyslexiecoach neemt contact op met ouders over 
eventuele hulpmiddelen die leerlingen gaan gebruiken. 

Begin oktober 2022 Hulpmiddelen worden aan de leerling aangeboden, 
geïnstalleerd en de leerlingen krijgen uitleg over het 
gebruik van de programma(‘s). 

Na de kerstvakantie Controlemoment om te kijken of alles goed gaat met 
het gebruik van de hulpmiddelen
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❑ www.ursula.nl/leerlingen/ondersteuning/horn/de-dyslexiecoach
❑ www.balansdigitaal.nl
❑ www.passendlezen.nl
❑ www.lexima.nl/support/kurzweil-support
❑ Contact via telefoon of e-mail

Contact dyslexiecoach Heythuysen: 0475 - 492088 of dyslexie-he@ursula.nl

informatievoorzieningen

http://www.ursula.nl/leerlingen/begeleiding/horn/de-dyslexiecoach
http://www.balansdigitaal.nl/
http://www.passendlezen.nl
https://www.lexima.nl/support/kurzweil-support
mailto:dyslexie-he@ursula.nl

