Mijn kind heeft dyslexie
Hoe regel ik de juiste hulp?
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Uw kind is tussen 7 en 13 jaar oud en heeft leesen spellingproblemen. Het is belangrijk dat uw kind
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in de gemeente Dongen.
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hierbij goed wordt ondersteund. In deze folder

Wat is ernstige enkelvoudige dyslexie
(EED)?
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Bij een beperkt aantal kinderen zijn de klachten
zo ernstig en hardnekkig dat er gespecialiseerde
behandeling nodig is. Bij deze kinderen is sprake
van ernstige enkelvoudige dyslexie. Met enkelvoudig
wordt bedoeld dat er geen bijkomende stoornis of
beperking aanwezig is die het dyslexieonderzoek en/
of de behandeling belemmert.

??

beschi

kking

d

??

zorgaanbieder

t

Mijn kind heeft moeite
met lezen en spellen
De leerkracht van de school van uw kind
signaleert dat uw kind onvoldoende
vorderingen maakt op het gebied van leren
lezen en spellen. In overeenstemming met
het protocol Ernstige Leesproblemen en
Dyslexie zorgt de school voor extra aandacht en begeleiding. Als blijkt dat uw kind
bij herhaling onvoldoende profiteert van
deze ondersteuning, kan er sprake zijn van
(ernstige, enkelvoudige) dyslexie.
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Wanneer blijkt dat uw kind onvoldoende profiteert
van de geboden extra ondersteuning op school, dan
kunt u aan een gespecialiseerde commissie* de vraag
voorleggen of er een reëel vermoeden is van ernstige
SCHOOL
enkelvoudige dyslexie. De basisschool
stelt hiervoor
een leerlingendossier dyslexie op.
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Is er een reëel vermoeden van EED, dan geeft de
commissie een ondertekend advies aan de ouders.
Hiermee kunnen de ouders bij de gemeente Dongen
(t.a.v. het Zorgloket) een beschikking aanvragen voor
vergoede diagnostiek.

Wat betekent dyslexie?
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Hoe kom ik te weten of mijn kind
ernstige enkelvoudige dyslexie heeft?

Een kind met dyslexie heeft ondanks een normale intelligentie ernstige problemen met lezen
en/of spellen. Het is een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot
toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Uw kind is niet de enige met dit
probleem. Uit onderzoeken blijkt dat ongeveer 10% van alle leerlingen in het basisonderwijs
behoefte heeft aan extra ondersteuning door lees- en spellingsproblemen.
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Met deze beschikking kan een gecontracteerde zorgaanbieder uw kind vervolgens gaan onderzoeken.
Uit het onderzoek blijkt of uw kind daadwerkelijk
ernstige enkelvoudige dyslexie heeft en in aanmerking
kan komen voor vergoede behandeling.
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* De Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen van het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs
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Wat gebeurt er daarna?
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Als uit de diagnose blijkt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, dan
neemt de zorgaanbieder contact op met de gemeente (zorgloket@dongen.nl).
De ouders ontvangen dan vanuit de gemeente Dongen een beschikking voor
behandeling. Deze behandeling wordt vergoed door de gemeente.
Heeft uw kind geen ernstige enkelvoudige dyslexie, dan wordt de verdere
begeleiding door de basisschool uitgevoerd. zorgaanbieder
U kunt er als ouder ook voor
kiezen om in aanvulling op de ondersteuning van de basisschool zelf extra
hulp in te kopen.
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Hoe kies ik de juiste zorgaanbieder?
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De gemeenten hebben zorgaanbieders
gecontracteerd die diagnostiek en
behandeling mogen bieden omdat zij
voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.
De basisschool helpt u graag bij het maken van
een keuze voor een zorgaanbieder. Uiteraard
maakt u als ouder uw eigen afwegingen.
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Wilt u zeker weten dat u de juiste weg bewandelt
of heeft u nog vragen, neem dan contact op met
de intern begeleider van de school.

Locatie:
Hoge Ham 62
5104 JJ Dongen

Postadres:
Postbus 10153
5100 GE Dongen

Telefoon: 14 0162
Of mail ons je vragen door: zorgloket@dongen.nl
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Deze folder is in opdracht gemaakt van
de gemeente Dongen en het regionaal
samenwerkingsverband Breda e.p.
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