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Format dyslexiedossier

Format dyslexie-dossier
Binnen ons SWV wordt gebruik gemaakt van meerdere, op
elkaar lijkende formats voor het dyslexie-dossier. Menigmaal
bereiken ons berichten dat het format niet prettig werkt en
is de vraag gesteld of er niet gewerkt kan gaan worden
met een gemakkelijker te hanteren format. Hieraan is de
afgelopen periode gewerkt door het SWV, met als resultaat
een nieuw format, dat we als bijlage bij deze nieuwsbrief
met u willen delen. Tevens is het beschikbaar op de website
bij de dyslexie-downloads. Hieronder volgt een weergave
van belangrijke zaken:
-

Het nieuwe format is opgebouwd volgens de
landelijk vastgestelde criteria voor toekenning van
vergoeding voor EED.

-

Het is niet langer nodig om CITO gegevens over te
typen, volstaan kan worden met het aanleveren van
de gegevens uit het leerlingvolgsysteem.

-

Bij deze gegevens uit het leerlingvolgsysteem vragen
we om een uitdraai aan te leveren waaruit het
criterium achterstand afgelezen kan worden. Het
criterium vraagt om E- scores of V- -scores (de
laagste 10%). Indien je systeem geen onderscheid
kent tussen V en V- vragen we om aan de hand van
beschikbare tabellen de score te normeren. Deze
tabellen
kunnen
gedownload
worden
van
bijvoorbeeld de sites van HCO en Schoolbegeleiding
Zaanstreek Waterland. Bij een update van de
normtabellen worden deze tabellen bijgewerkt.
Vergeet bij de gegevens uit het leerlingvolgsysteem
het geanonimiseerde groepsoverzicht niet.

-

Voor het in beeld brengen van de geboden hulp is
een splitsing gemaakt tussen de reguliere
begeleiding die zwakke lezers/spellers ontvangen en
de aanvullende/extra hulp die het kind heeft
ontvangen. Ter onderbouwing van de gevraagde
stukken
dienen
de
onderliggende
plannen
aangeleverd te worden.

Reageren op deze nieuwsbrief kan via:
secretariaat@po3002.nl

PAGINA 2

NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS
MEDEWERKERS

-

Het aanmeldformulier voor dyslexie is aangepast,
zodat voortaan zowel de ouders als de school op
hetzelfde document kunnen ondertekenen.

Geldigheid gegevens

Gegevens 3 maanden
geldig

Aanmeldingen voor vergoeding dyslexie komen gedurende
het gehele schooljaar binnen. Hierbij valt op dat in sommige
gevallen gegevens van enkele maanden oud gebruikt
worden ter onderbouwing van de aanvraag. Hierbij willen we
aangeven dat regionaal de afspraak is gemaakt dat de
gegevens 3 maanden geldig blijven. Wordt na die 3
maanden een aanvraag ingediend dan dienen aanvullende
gegevens aangeleverd te worden in de vorm van een
tussenmeting en een onderliggend (recent) plan over de
afgelopen periode. Kunnen deze gegevens niet worden
aangeleverd dan moet gewacht worden met de aanvraag
tot de volgende (officiële) meting heeft plaatsgevonden.

Uitzonderingsregel

Familiair risico bij
eerstegraad familie

In eerdere nieuwsbrief informeerden we u over de
uitzonderingsregel voor kinderen in groep 4 met een familiair
risico. Als aanvulling op deze regel melden we dat we voor
deze regeling uitgaan van 1e graad familieleden waarbij
dyslexie is gediagnostiseerd.

