Informatie over dyslexie op de OSG
Hieronder vind je uitleg hoe de begeleiding op de OSG geregeld is in verband met je
dyslexie. Deze informatie staat ook op de website van de OSG zodat je makkelijk
kunt klikken op de links (onder ‘Informatie’).
Dyslexiecoaches
De OSG heeft een aantal dyslexiecoaches. Zij voeren regelmatig met jou een
gesprekje over hoe het gaat op school en waar je behoefte aan hebt. Bij de start van
de brugklas krijg je een dyslexiecoach toegewezen. De dyslexiecoaches zijn:
mevrouw A. Kikkert, meneer H. Boekhoudt, mevrouw M. van der Laan. Zodra je je
zelfstandig kunt redden en regelmatige gesprekken met de dyslexiecoach niet meer
nodig zijn, voer je je gesprekken met je gewone coach. Als je dan toch vragen hebt
over dyslexie, kun je weer contact opnemen met een dyslexiecoach.
De taalcoördinator, mevrouw M. van der Laan, kan ook helpen bij bijvoorbeeld
voorlichting over dyslexiesoftware. Wanneer jij of je ouders vragen hebt, dan kun je
hiervoor terecht bij je dyslexiecoach of bij de taalcoördinator
(osg_laa@dehogeberg.nl).
Brugklasleerlingen
Als je net in de brugklas zit, wordt er voor de herfstvakantie een gesprek met je
gevoerd, samen met de ouders. In dit gesprek komt in elk geval aan de orde:
-

Begeleiding van dyslectische leerlingen op de OSG in het algemeen
Het bespreken van de moeilijkheden en waar je behoefte aan hebt

Naar aanleiding van de informatie uit het basisonderwijs, het gesprek met de
dyslexiecoach en de ervaringen op school wordt ook nagegaan of het gebruik van
voorleessoftware voor jou noodzakelijk is.
Mogelijkheden op school
Op de OSG kan rekening gehouden worden met je dyslexie. Dit kan op verschillende
manieren en is afhankelijk van de ‘last’ die je van je dyslexie hebt.
-

Meer tijd bij proefwerken
Voorlezen van schoolboeken (zie hieronder)
Gebruik van dyslexiesoftware (Sprint/Kurzweil)/laptop met Word en
spellingscontrole
Gebruik maken van kopieën van andere leerlingen
Spellingsfouten worden minder streng meegeteld (aangepaste beoordeling)

Voorlezen van schoolboeken
Je kunt schoolboeken op 2 manieren laten voorlezen:
1. Met behulp van een menselijke stem (daisy bestanden). Je kunt hiervoor de
app Lex op je telefoon installeren waarmee je de boeken kunt laten voorlezen.
Je kunt hierbij alleen luisteren en niet meelezen!
2. Je kunt schoolboeken ook laten voorlezen door dyslexiesoftware
(Sprint/Kurzweil). Het voordeel hiervan is dat je op je computer goed mee kunt
lezen. Nadeel is dat het boek voorgelezen wordt door een computerstem,
maar de ervaring leert dat dit snel went. Wanneer je graag deze boeken wilt,
kun je dit aangeven bij je dyslexiecoach.
Dyslexiesoftware
Op de OSG mogen leerlingen met ernstige dyslexie Sprint/Kurzweil gebruiken, zeker
wanneer je dit al gewend bent van de basisschool. Dit programma kan voorlezen wat
je typt, kan Word teksten voorlezen en kan ook schoolboeken voorlezen.
Handige tips
Hieronder vind je veel links naar handigheidjes die je kunnen helpen.
Daisy (=menselijke voorleesstem)
Naam
http://www.dedicon.nl/daisy-dys112012

http://www.dedicon.nl/artikel003

http://www.dedicon.nl/nieuwsbriefdyslexie-201405artikel1?utm_source=Mailexpert&utm_
medium=email&utm_term=NewsletterLink&utm_
campaign=2014%2D05+Nieuwsbrief+
Dyslexie+mei+2014&utm_content=
http://www.audiolezen.nl/

Wat is het?
Uitleg over de
verschillende
manieren waarop je
daisy kunt
beluisteren
AMIS, gratis
software voor de
computer om Daisy
af te spelen
Schoolboeken van
Dedicon lezen op
tablet of
smartphone

Duizenden
gesproken boeken
voor op je laptop,
telefoon of tablet
(daisy).

Overig lezen
Naam
www.aangepastlezen.nl

www.superboek.nl

www.karaokelezen.nl

http://www.makkelijklezenplein.nl

http://www.ralfilezen.nl/nl/sessies

http://goedekennis.dedicon.nl/tips

Wat is het?
Soort bibliotheek waar je tot 18 jaar
gratis lid van kunt worden om
luisterboeken te ‘lenen’. Je kunt
boeken thuis ontvangen op daisy of
rechtstreeks streamen via een app.
Dit is de jeugd- en jongerenafdeling
van aangepast lezen en werkt op
dezelfde manier. AANRADER!!!!!!
Laten voorlezen van boeken op de
computer, waarbij je met een
karaokebalkje mee kunt lezen, voor
lezers vanaf 15 jaar. Ook voor
lezen voor de lijst!! AANRADER!!!
Veel tips over boeken en hoe met
welke hulpmiddelen je ze kunt laten
voorlezen.
Beschrijving van het Ralfi lezen,
een manier om het vlot en vloeiend
lezen te bevorderen. Kan ook thuis!
Verzamelpagina van allerlei
handige tips. AANRADER!!

Leren leren
Naam van de site
http://www.letop.be/publicaties/surfplank

http://www.lereniseenmakkie.nl/

Wat is het?
Complete map om de computer te
gebruiken bij het leren. Zeer bruikbaar,
zie vooral deel 3.
Complete map met heel veel tips. Zeer
aan te bevelen, hulp bij studeren etc.,
bekijk vooral hoofdstuk 6
Site met uitlegvideo’s over
schoolvakken gemaakt door docenten
(H/V)
Veel tips HOE je kunt leren.

http://www.ezelsbruggetje.nl/

Veel ezelsbruggetjes

http://www.letop.be/publicaties/leerzorg

http://www.snapput.nl/home.html

http://www.gratissoftware.nu/downloaden/fr Mindmaps maken
eemind.php
http://www.imindmap.nl/

Oefenen van spelling/grammatica; Nederlands
Naam van de site
http://www.spelling.tormentil.nl/
http://www.jufmelis.nl/

Wat is het?
Online werkwoordspelling oefenen
Oefenen van Nederlandse taal

http://cambiumned.nl/

Oefeningen voor het vak
Nederlands
Dagelijks oefeningen voor spelling
in je email. Een dagelijkse test om
de spelling te verbeteren op 3
niveaus. Je krijgt hierbij elke
werkdag 4 meerkeuzevragen,
waarbij je een mailtje krijgt als de
nieuwe test klaarstaat.

http://www.beterspellen.nl/website/index.php
Dyslectische leerlingen kunnen gebruik maken
van:
http://www.beetjespellen.nl/website/index.php
Ook voor Duits en Engels:
http://nubeterengels.nl/website/index.php?pag
=1
http://www.nubeterduits.nl/website/index.php?
pag=1
http://www.taaluitleg.nl/
http://www.muiswerk.nl/
http://www.taalzee.nl/

http://www.schrijftwijfel.nl/wpcontent/uploads/2014/11/STRE-infographicprint-doc-DEF-nov2014.pdf

Uitleg van veel elementen uit het
Nederlands
Betaalde software voor alle talen.
Webbased oefenen, veel
onderdelen van het Nederlands.
Betaald, maar niet door en goed
ontwikkeld.
Handig overzicht van de 15 meest
gemaakte taal- en spelfouten. Ook
in Printversie.

Oefenen van vreemde talen
Naam van de site
http://www.wrts.nl/

Wat is het?
Woordjes leren

http://www.teach.nl/

Woordjes leren

http://www.efkasoft.com/overhooralgemene-informatie

Woordjes leren

http://bastrimbos.com/

Uitleg en oefeningen: Engels

http://dyslexie-en-vt.org/

Een zeer informatieve site met
achtergrondinformatie over het leren van
vreemde talen en met leertips (bijv.
flapmethode bij het leren van woordjes en
het klankspellingschrift.
http://oud.digischool.nl/en/community/dy Engels; overzicht van onregelmatige
slexie.htm
werkwoorden; zie onderaan de blz.
https://www.escapeweb.nl/

Voor het oefenen van examens van de
talen, met voorleesfunctie.

Overig
Naam van de site
https://educatief.dedicon.nl/product-keuzehulp
http://www.dedicon.nl/nieuw-zelf-lesmateriaalomzetten-naar-een-toegankelijk-formaat0?utm_source=Mailexpert&utm_medium=email&
utm_term=NewsletterLink&utm_campaign=19%2
D01%2D2016+nieuwsbrief+onderwijs%26dyslexi
e&utm_content=osg%5Flaa%40dehogeberg%2E
nl
http://robotekst.nl/

https://www.typetopia.com/
http://www.verborgenschatten.eu/wpcontent/uploads/2015/01/WoortBlind-bewaarnr2LR2.pdf

Wat is het?
Check welke software past bij
welke device. Handig!
Zelf (les)materiaal omzetten naar
een toegankelijk formaat als
daisy of open PDF.

Site om onbewerkbare PDF
documenten bewerkbaar te
maken in bijv. Word of te laten
voorlezen door Sprint. Dit is
gratis OCR software!
Typecursus, speciaal voor
dyslectische leerlingen.
Boekje over de sterke kanten van
dyslexie

