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Titel project: Taalvaardigheid/dyslexie po-vo 
Provincie Limburg: Regio Echt-Susteren 

Periode: 2019-2021 
Aanleiding 
De overgang po-vo is voor alle leerlingen spannend 
en ook voor ouders een belangrijk stap. Voor 
leerlingen met dyslexie, is het in het bijzonder van 
belang dat er goede afstemming tussen po en vo 
plaatsvindt. In de regio Echt-Susteren was behoefte 
aan een betere afstemming tussen de basisscholen 
en de school voor voortgezet onderwijs over onder 
andere inzet van ict-hulpmiddelen en een – voor 
iedere leerling - passende aanpak. Als preventief 
op deze punten wordt samengewerkt verloopt de 
po-vo-overgang succesvol en wordt voorkomen dat 
leerlingen bij de start van het vo onnodig 
vastlopen. 

 

 

Doel van het project taalvaardigheid po-vo 

 Faciliteren van de po-vo overgang voor 
dyslectische leerlingen door hen tools en 
zicht op eigen handelen en talenten te 
bieden. 

 Faciliteren van professionals en 
ouders/verzorgers om dit mede voor hen 
mogelijk maken. 

Inzet ict-hulpmiddelen 
Webbased voorleessoftware: Textaid 
 

 Klik hier voor een kort filmpje met uitleg 
over de keuze voor dit programma: (wordt 
nog vormgegeven) 

 Klik hier voor de handleiding voor 
leerlingen en ouders. 

 Klik hier voor de handleiding voor leraren 
en beheerders.  

 
Rubric: voorbeeld: moderne vreemde talen 

Starter 
 

 

Junior 
 

 

Gevorderd 
 

 

Expert 

 
    

    

 Hoe gaat het? 

 Waar ga ik aan werken? 

 Afspraken die ik maak: (1), (2) 

Rubric dyslexie 
Deze rubric wordt ingezet om leerlingen te     
empoweren en te ondersteunen bij executieve 
functies. Deze rubric sluit aan bij reeds bestaande 
rubrics over leerlingvaardigheden binnen het 10-14-
onderwijs. 

 Klik hier om de rubric dyslexie PO  

 Klik hier voor de rubric dyslexie VO 

 Klik hier voor de invulkaart PO-VO  

 Klik hier voor de handleiding. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dILnrM9SjPqFlLIdMtSJX2-W-ckJMxD1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dILnrM9SjPqFlLIdMtSJX2-W-ckJMxD1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tH1ZkeB8lyW3AXJi6lbbVOjK1WT-7tks
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tH1ZkeB8lyW3AXJi6lbbVOjK1WT-7tks
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tH1ZkeB8lyW3AXJi6lbbVOjK1WT-7tks
https://docs.google.com/document/d/1e9KgO9pjhVcAgncq9-7RWHEeATPuZ_iy/edit
https://www.onderwijswerkplaatslimburg.nl/2021/03/03/nieuwsbrief-januari-2021/


Leerlingen aan het woord 
Hoe ga ik om met mijn dyslexie en wat heb ik 
nodig? 

 Klik hier voor de filmpjes met leerlingen 
aan het woord 

 Klik hier voor de leerlingenvragenlijst po 

 Klik hier voor de leerlingenvragenlijst vo 

Landelijk is er ook veel aandacht voor het woord van 
de leerling, zie de film van Dyslexie Centraal:  
https://dyslexiecentraal.nl/leren/leren-van-
elkaar/dyslexie-wat-heb-ik-nodig 
 
 

 

Ouders als educatieve partner 
Communiceren met de school, hoe doe je dat? 

 Klik hier voor de oudervragenlijst po 

 Klik hier voor de oudervragenlijst vo 
 

Dyslexiekaart  
Welke ondersteuning en faciliteiten biedt de 
school? 
Hoe worden leraren daarover geïnformeerd? 

 Klik hier voor de dyslexiekaart po. 

 Klik hier voor de dyslexiekaart vo. 
 

 

 

Dyslexiebeleid van de scholen/besturen: 
Hoe worden leraren en ouders geïnformeerd?  
 

 Klik hier voor de website van Kindante 
 Klik hier voor de website van Wijzers in 

onderwijs  

 Klik hier voor de website van Connect College  

Samenwerking onderwijs, dyslexiezorgaanbieders 
en ouders  
Maak SAMEN concrete én haalbare afspraken voor 
een op het individu van de leerlinggerichte aanpak:   
 

 Klik hier voor overzicht van 
handelingsadviezen. 

 
 

 

 

 

  Het project voortgezet als pijler binnen het 10-14-onderwijs, waardoor  
 doorontwikkeling, uitrol op meerdere scholen en implementatie is gewaarborgd. 
 

 

De opbrengsten van het project worden voor andere regio’s toegankelijk gemaakt door 
publicatie van het project als goed voorbeeld op het landelijke platform van Dyslexie 
Centraal. Klik hier voor deze website: https://dyslexiecentraal.nl/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4pdKrFuEJHQ
https://docs.google.com/document/d/1NvEKaMlK8KE-0DHxoZ_Or5J-3Krk5ELFJ0BY_HxzYbQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/13z85dA2LWb3W27qCYtGA5lGFYmzoYX1V3PAOsfPxSUI/edit
https://dyslexiecentraal.nl/leren/leren-van-elkaar/dyslexie-wat-heb-ik-nodig
https://dyslexiecentraal.nl/leren/leren-van-elkaar/dyslexie-wat-heb-ik-nodig
https://docs.google.com/document/d/1GQMBSKKbt94VYkQptzMkw6uOra6y38Sd8Xo7LN3tDCw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1gvWAmp_hxT1pF1KNRiR2eIBsYMbhB1rpY3Zcu1Pkr4w/edit
https://docs.google.com/document/d/1TxK0whmRKKMx8ZzVmBBXlDon6pgPV9DZ/edit?usp=drive_web&ouid=108542818098318753758&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1Ybrc_cd1ibFqd7MiVRvowpwfG670HFFa/edit
https://www.wijzersinonderwijs.nl/uploads/documents/94358a62a05876c2a9f5a55d06bb8431.pdf
https://www.connectcollege.nl/ouders/dyslexie/
https://docs.google.com/document/d/16TONYh6DL0nhD0GKk4P2MY9ow3FeTcEx/edit#heading=h.gjdgxs
https://dyslexiecentraal.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFgJ0trTPo1H0l01tiUAcPA/videos


Meer informatie: 

Animatie: Kijk de animatie over het project (wordt nog vormgegeven).  

 

Neem contact op met:  

Bianca Beunen  b.beunen@kindante.nl 

Ronee Kessels  r.kessels@connectcollege.nl  

 

mailto:b.beunen@kindante.nl
mailto:r.kessels@connectcollege.nl

