CHECKLIST AANVRAAG VERGOEDE DYSLEXIEZORG
MEI 2022 - VOOR INTERN BEGELEIDERS
De leerling staat ingeschreven in de gemeente Rotterdam.
De leerling zit op het basisonderwijs.
De leerling heeft minimaal 15 maanden leesonderwijs vanaf groep 3 aangeboden
gekregen. Voor een nieuwkomer geldt minimaal 2 jaar onderwijs in Nederland en
voldoende beheersing van de Nederlandse taal.
De leerling heeft op de 3 laatste hoofdmeetmomenten een E-score op de DMT
behaald.
De leerling heeft gedurende minimaal 20 weken gerichte begeleiding voor lezen
(en indien van toepassing ook voor spelling) ontvangen op ondersteuningsniveau 3
(naast ondersteuningsniveau 1 en 2) tussen hoofdmeetmoment 2 en 3.
Wanneer de 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 (TIQ 70-79 is twijfel).
Laatste versie van het landelijke format Leerlingdossier Dyslexie volledig ingevuld.
Format Leerlingdossier Dyslexie ondertekend door directie (verplicht en niet in
opdracht) en door intern begeleider.
Laatste versie van het format Oudervragenlijst volledig ingevuld.
Format Oudervragenlijst ondertekend door beide ouders indien beiden gezag
hebben.
Uitdraai van een recent en volledig LVS (A-E/DL-DLE/LR/ruwe scores).
Mogelijke verslagen van eerdere onderzoeken (zoals intelligentie- of
gedragsonderzoek).
Mogelijke verslagen van bijvoorbeeld logopedie of een PPO arrangement
Leesbehandeling.
Geëvalueerde groeps- en/of handelingsplannen voor lezen (en indien van
toepassing voor spelling) specifiek voor de leerling. Uitgevoerd tussen
hoofdmeetmoment 1 en 2 en hoofdmeetmoment 2 en 3. Indien Bouw! is ingezet
graag het volgende toevoegen:
Overzicht waarin de hoeveelheid minuten per week staan weergegeven voor
minimaal 20-24 weken;
Toetsoverzicht en een korte beschrijving waarin duidelijk wordt wie de toetsen
heeft afgenomen en wie de tutor heeft begeleid als er een tutor is ingezet;
Korte beschrijving van wat opviel met het werken met Bouw! en bij het afnemen
van de toetsen.
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