
Extra ondersteuning op lees- en spellinggebied 

Naast de extra aandacht voor de leerlingen die al een stapje verder zijn en meer uitdaging nodig 

hebben (Spectrum), hebben we op school een gespecialiseerde leerkracht die leerlingen buiten de 

klas in kleine groepjes ondersteunt met spelling en lezen; de Remedial Teacher(RT). 

Het doel van de ondersteuning is om leerlingen een duwtje in de rug te geven, zodat ze daarna weer 

mee kunnen doen met de groep. Mochten ze bijvoorbeeld iets van stof gemist hebben uit 

voorgaande jaren, dan kan de RT worden ingezet.  

Daarnaast speelt inzet van de RT een essentiële rol bij de begeleiding van de zwakke lezers en 

spellers. Door de inzet van RT op een specifiek zorgniveau (uitvoeren van specifieke interventies) kan 

dit onderdeel zijn van de voorwaarden die gesteld worden aan de verleende hulp binnen de school 

voorafgaand aan de aanvraag van een dyslexieonderzoek. 

De Bavinck telt rond de 450 leerlingen, dat betekent dat we voor de inzet van de RT keuzes moeten 

maken gericht op een zo effectief mogelijke inzet in relatie tot het aantal leerlingen en de 

besteedbare tijd. 

We richten ons daarom voornamelijk op de onder- en middenbouw ; de groepen drie t/m vijf en bij 

hoge uitzondering nog een korte periode in groep zes na overleg met onze intern begeleiders. Hierna 

wordt deze plek ingenomen door de leerlingen uit de groepen drie. De keuze voor de inzet in de 

groepen 3 t/m 5 hangt samen met de ervaring dat hiermee een zo hoog mogelijk rendement 

behaald kan worden; dit levert het meeste effect op in de ontwikkeling van het leren lezen en 

spellen.   

 Het is belangrijk om vertraging in het lezen te verhelpen, zodat leerlingen de schoolcarrière goed 

kunnen voortzetten. Ook kunnen we hiermee vroegtijdig signaleren of er mogelijk sprake kan zijn 

van dyslexie.  

Wanneer dyslexie daadwerkelijk wordt vastgesteld en het behandeltraject extern start, stopt de RT-

begeleiding binnen de school. 

We gaan uit van 3 ondersteuning niveaus: 

-ondersteuningsniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband, uitgevoerd door de  

                                               leerkracht. 

-ondersteuningsniveau 2: Extra begeleiding in de klas, uitgevoerd door de leerkracht.  

-ondersteuningsniveau 3: Specifieke interventies uitgevoerd door een zorgspecialist (vb. RT) in de 

       school. 

 

Merken we dat een leerling na een periode van tweemaal intensieve begeleiding vanuit RT niet 

vooruitgaat dan stopt de begeleiding van de RT. De scores op de relevante CITO toetsen kunnen 

aanleiding zijn om over te gaan tot het aanvragen van een dyslexie onderzoek. Als dat zo is kunnen 

we dat traject opstarten.  

Uiteraard bespreken we dit persoonlijk met u in een gesprek met de leerkracht, de RT en de intern 

begeleider.  

Concreet betekent dit dat een leerling van de Bavinckschool, als dat noodzakelijk wordt geacht, 

binnen de leerjaren 3 t/m 5 tot maximaal 2 x ca. 10 weken gebruik kan maken van de ondersteuning 

van de RT op school. De RT wordt dan uitgevoerd op ondersteuningsniveau 3. 

 

 

 


