LEESARRANGEMENT
INFORMATIE VOOR OUDERS/VERZORGERS
Lezen is een essentiële vaardigheid die we nodig hebben om in de maatschappij te
kunnen functioneren. Lezen is, naast luisteren, spreken en schrijven een van de
belangrijke taalvaardigheden, die het onderwijs aan kinderen moet bijbrengen.
Het LEESARRANGEMENT is een lichte vorm van extra ondersteuning op het
terrein van de leesontwikkeling voor leerlingen in groep 3 en 4 van het primair
onderwijs. Op het moment dat de vorderingen van een leerling op het gebied van de
leesontwikkeling achterblijven bij zijn/haar leeftijdsgenoten kan de school in overleg
met de ouder(s) / verzorger(s) besluiten tot aanmelding voor het
LEESARRANGEMENT bij het:
Expertise Centrum van het Samenwerkingsverband Drechtsteden
Noordersingel 1
3351 ED Papendrecht
E-mail: G.Veenhoven@SWV-Drechtsteden.nl
Bij het aanmelden maakt de school gebruik van het AANMELDINGSFORMULIER
LEESARRANGEMENT.
Het LEESARRANGEMENT wordt bekostigd door het Samenwerkingsverband en
uitgevoerd door een aantal zorgverleners.
Het Samenwerkingsverband waartoe de school van uw kind behoort, is samen met de
school en de zorgverlener tot de volgende afspraken gekomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De intern begeleider van de school neemt voorafgaande aan de aanmelding
contact op met ouder(s)/verzorger(s). In een gesprek wordt uitgelegd waarom
het wenselijk is over te gaan tot extra leesondersteuning.
De intern begeleider blijft het aanspreekpunt voor de ouders en zorgverlener.
Hij/zij coördineert.
De school levert via het Expertise Centrum de leesspecialist de benodigde
documenten aan.
Er vindt in principe wekelijks ondersteuning plaats, m.u.v. de
vakantieperioden en onvoorziene omstandigheden.
De behandeling vindt plaats buiten de groep in een 1-1 relatie of in een klein
groepje van max. drie leerlingen.
Een behandeling duurt telkens 45 minuten.
De leesspecialist stelt een behandelingsplan op, waarbij ook de aanvullende
leesmomenten in de groep en thuis een plek krijgen. Dit plan wordt door de
intern begeleider van de school met de ouders besproken.
Er is tussentijds contact (school en ouder) en er vindt na 16 weken een
eindevaluatie plaats tussen de leesbegeleider en de interne begeleider en
vervolgens tussen de interne begeleider en de ouders.
Een verlenging met 16 weken behoort tot de mogelijkheden.

De ouders ondertekenen een overeenkomst met de zorgverlener. Met deze
overeenkomst verklaren de ouders zich akkoord met de behandelingen door de
zorgverlener. Tevens verklaren zij een inspanning te zullen leveren in de vorm van
huiswerkbegeleiding, bestaande uit minimaal drie momenten per week van telkens 10
minuten.

Het kan voorkomen dat u, de school en/of de leesspecialist kenmerken van dyslexie
bij uw kind signaleert en dat er -na overleg- besloten wordt dat er nader onderzoek
gedaan moet worden. Alle verwijzingen naar EED-zorg (Ernstige Enkelvoudige
Dyslexie) worden vanaf 1 augustus 2016 door de school van uw kind middels een
kwaliteitsdossier ingediend bij het Samenwerkingsverband. Alle EED trajecten
worden vervolgens getoetst door een EED-zorg specialist van het
Samenwerkingsverband. Deze specialist zal nagaan of de juiste voorbereidende
stappen zijn genomen en toetsen of het dossier volledig is en of doorverwijzing naar
EED-zorg van toepassing is. De specialist van het Samenwerkingsverband stuurt de
beoordeling en het dossier terug naar school. Bij een positieve beoordeling zet de
school het dossier door naar de aanbieder van EED-zorg en kan de zorg starten.
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