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De leerling woont in de gemeente Rotterdam.
De leerling zit op het basisonderwijs en is minimaal 7 jaar en maximaal 12 jaar oud.
De leerling heeft minimaal 15 maanden leesonderwijs vanaf groep 3 aangeboden gekregen.
De leerling behaalde op de 3 laatste hoofdmeetmomenten een E-score voor technisch lezen
(DMT) óf de leerling behaalde op de 3 laatste hoofdmeetmomenten een E-score voor
spelling met daartegenover een D-score (laagste 20%) voor technisch lezen (DMT).
De leerling heeft gedurende minimaal twee periodes van 10-12 weken gerichte begeleiding
voor lezen en mogelijk ook spelling ontvangen op ondersteuningsniveau 1 (goed lees- en
spellingonderwijs in klassenverband), ondersteuningsniveau 2 (extra begeleiding in de klas)
én ondersteuningsniveau 3 (specifieke interventies uitgevoerd door een bevoegde kracht
minimaal 60 min per week 1 op 1 of in een groepje van maximaal 4). Uitgevoerd tussen
hoofdmeetmoment 2 en 3.
Wanneer er sprake is van co-morbiditeit is het van belang dat de gedragsproblematiek de
leerontwikkeling niet in de weg staat. Aanmelding bij de aanbieder vergoede dyslexiezorg
kan alleen wanneer het lees- en mogelijk ook spellingprobleem voorop staat en dit goed
beschreven wordt in het leerlingdossier. Wanneer er sprake is van AD(H)D en de leerling slikt
medicatie, dan is een voorwaarde dat het medicatiegebruik stabiel is voor minimaal 6
maanden.
Wanneer een leerling over de gehele linie zwak scoort is het van belang eerst zicht te krijgen
op zijn/haar cognitieve mogelijkheden om uit te sluiten dat het leerprobleem verklaarbaar is
vanuit de intelligentie. Er wordt een ondergrens gehanteerd van IQ 70. Aanmelding is
mogelijk bij een IQ tussen de 70 en 79 na goedkeuring van de hoofdbehandelaar werkzaam
bij de aanbieder voor vergoede dyslexiezorg.
Voor nieuwkomers geldt dat de leerling minimaal 2 jaar onderwijs in Nederland heeft
genoten en dat hij/zij zich de Nederlandse taal voldoende heeft eigen gemaakt.
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Laatste versie van het leerlingdossier (vindbaar op de website van PPO Rotterdam) volledig ingevuld.
Leerlingdossier ondertekend door intern begeleider.
Leerlingdossier ondertekend door directie (verplicht en niet in opdracht).
Laatste versie van de oudervragenlijst (vindbaar op de website van PPO Rotterdam) volledig ingevuld.
Oudervragenlijst ondertekend door beide ouders indien beiden gezag hebben.
Uitdraai van een recent en volledig LVS.
Geanonimiseerd groepsoverzicht met recente lees-en spellingresultaten van de klas (niet verplicht).
Geëvalueerde groeps- en/of handelingsplannen voor lezen en mogelijk ook spellen specifiek voor de
leerling. Uitgevoerd tussen hoofdmeetmoment 1 en 2 en hoofdmeetmoment 2 en 3.
Mogelijke verslaglegging bij gediagnosticeerde leer- en/of gedragsstoornissen.
Mogelijke overige rapportage van bijvoorbeeld PPO-leesbehandeling, logopedie, fysiotherapie enz.
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