
De leerl ing staat ingeschreven bi j  de gemeente Rotterdam. 

 De leerl ing zit  op het basisonderwijs heeft  minimaal 15 maanden leesonderwijs
vanaf groep 3 aangeboden gekregen. Voor een nieuwkomer geldt minimaal 2 jaar
onderwijs in Nederland.

De leerl ing heeft  op de 3 laatste hoofdmeetmomenten ( januari/februari  en
mei/ juni)  een E-score op de DMT behaald.  Let op in het geval  van doublure:
vergel i jk de vaardigheidsscore met de tabel  voor leerl ingen met eenzelfde
(didactische) leeft i jd.

Om de hardnekkigheid van de leesproblematiek aan te tonen is het belangri jk dat
de leerl ing tussen meetmoment 2 en 3 minimaal 20-24 weken
ondersteuningsniveau 3 voor lezen (naast ondersteuningsniveau 1 en 2)  heeft
gehad. Indien tussen meetmoment 1 en 2 ook al  ondersteuningsniveau 3 is
geboden, deze handelingsplannen graag toevoegen.

Als er spel l ingproblemen zi jn naast het leesprobleem, dan moet zowel over de
interventie als over de scores voor spel l ing gerapporteerd worden in het
leerl ingdossier.  Handelingsplannen graag toevoegen.

Wanneer de leerl ing over de gehele l inie zwak scoort is  het van belang dat de
school in het Leerl ingdossier onderbouwt waarom gedacht wordt aan een specif iek
leesprobleem en niet aan een breder leerprobleem. Methodetoetsen kunnen
toegevoegd worden ter ondersteuning.

Laatste versie van het landel i jke format Leerl ingdossier Dyslexie vol ledig ingevuld
en ondertekend door directie (verpl icht en niet in opdracht)  en door intern
begeleider.  

Laatste versie van het format Oudervragenli jst  vol ledig ingevuld en ondertekend
door beide ouders indien beiden gezag hebben. 

Uitdraai  van een recent en vol ledig LVS (A-E/DL-DLE/LR/ruwe scores)  vanaf de
kleuterperiode. 

Mogel i jke verslagen van eerdere onderzoeken (zoals intel l igentie-  of
gedragsonderzoek).

Mogel i jke verslagen van bi jvoorbeeld logopedie of externe begeleiding.

Geëvalueerde groeps- en/of handelingsplannen voor lezen (en indien van
toepassing voor spel l ing)  specif iek voor de leerl ing.  Uitgevoerd tussen
hoofdmeetmoment 1 en 2 en hoofdmeetmoment 2 en 3.  Indien Bouw! of Letterster
als ondersteuningsniveau 3 is  ingezet graag het volgende toevoegen:

Overzicht waarin de hoeveelheid minuten per week staan weergegeven voor
minimaal 20-24 weken.
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