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DYSLEXIE
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leerlingen hebben dyslexie
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moeite kunnen hebben met lezen en/of schrijven. Voor
9600 AL Hoogezand
W www.aletta.nl
deze leerlingen biedt het Aletta extra ondersteuning.

DYSLEXIE
HOE WERKT ONZE WEBSITE?
Elk schooljaar komen op het Aletta een aantal leerlingen
met een
C dyslexieverklaring. Met deze verklaring heb je auA
tomatisch recht op extra ondersteuning. Soms hebben leerlingen wel duidelijke lees- en/of spellingproblemen, maar is
niet vastgesteld dat ze dyslectisch zijn. In dat geval kan je in
aanmerking komen voor een dyslexieonderzoek.
B

ONDERSTEUNING

D

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexieE
pas met bijbehorende faciliteiten. Er wordt met je besproG
ken hoe we jou het beste kunnen
ondersteunen. Daarbij
kun je denken aan extra tijd bij toetsen/examens, gebruik
van een laptop en auditieve ondersteuning (zoals gesproken schoolboeken).
F

A

Via de roze knoppen in het hoofdmenu komt u bij de
informatie die u zoekt.

B

Om informatie te vinden, kunt u ook gebruik maken van het
zoekvenster.

C

De gekleurde knoppen helemaal links bovenaan staan voor de
deelscholen. Elke deelschool heeft een eigen kleur. Als u op de
knop naar keuze klikt, komt u rechtstreeks op de deelschoolsite.

Rechts op de pagina vindt u de knoppen waarmee u kunt
inloggen op de website, Magister en It’s learning. U en uw
De ondersteuning
diehiervoor
je in de
krijgt van je mentor en
kind ontvangen
de klas
inlogcodes.
D

docenten en van thuis van je ouders is erop gericht om je
Opzelfstandig
Magister kuntgebruik
u het rooster,
de cijfers,
het huiswerk
de
goedE en
te laten
maken
van de en
pasabsentie van uw zoon of dochter bekijken.
sende hulpmiddelen, het aanleren van leer- /leesstrategieën
en het
plannen van huiswerk. Hiermee vergroot je namelijk
F Rechts op het beginscherm onder het kopje Agenda vindt u
niet alleen
je studievaardigheden
omstaat
beter
kunnen
de jaarkalender
van de school. Hier
nietom
het te
programma
vermeld
van
de
afzonderlijke
deelscholen;
de
jaarkalender
van de
gaan met dyslexie, maar uiteindelijk ook je welbevinden.
deelschool van uw kind vindt u op de betreffende deelschoolsite.
Bij ernstige dyslexieproblematiek zal de orthopedagoog je
ouders
voor hulp verwijzen naar een externe instantie.
G De meest actuele informatie en het nieuws staat in het
midden van de website.

VERMOEDEN VAN DYSLEXIE

In de brugklas kunnen leerlingen bij wie een vermoeden
van dyslexie bestaat in aanmerking komen voor een dyslexieonderzoek.
De orthopedagoog generalist/GZ-psycholoog van het Aletta analyseert eerst de dossiergegevens van de basisschool
en let specifiek op de technische lees- en/of spellingresultaten en de handelingsplannen. Indien het vermoeden van
dyslexie wordt bevestigd, wordt overgegaan op het verrichten van een dyslexieonderzoek.
Na het onderzoek worden de ouders en de leerling van het
onderzoeksresultaat op de hoogte gebracht en ontvangen
zij het onderzoeksverslag. Wanneer de diagnose dyslexie is
gesteld zal er ook een dyslexieverklaring worden opgesteld.
LEZEN
Op het Aletta besteden we veel aandacht aan lezen. Wanneer je dyslexie hebt, kan het lezen van een boek een opgave zijn. Maar ook daar sta je niet alleen in. In onze bibliotheek hebben we een ruime keuze met leuke en spannende
boeken voor dyslectische leerlingen!
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