
LEZEN EN SPELLEN OP MAAT!
Informatie over het leesteam van Adelante

Uw kind volgt onderwijs bij Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs en wonen. Een van de belangrijkste 

basisvaardigheden die uw kind op school leert, is lezen en spellen. Uw kind leert letters, maakt hier woorden van, gaat 

zinnen lezen en kan uiteindelijk een eenvoudig boekje lezen. Deze leesontwikkeling is een complex proces. In veel gevallen 

verloopt deze leesontwikkeling probleemloos. Soms ontwikkelen vaardigheden zich echter onvoldoende of stagneert het 

leesproces. Uw kind kan bijvoorbeeld letters onvoldoende vlot benoemen, kan woorden niet ‘hakken en plakken’, blijft 

teksten ‘spellend’ lezen of gaat juist in een te hoog tempo lezen, waardoor het ‘radend’ gaat lezen. Hierdoor kan uw kind 

een achterstand ontwikkelen ten opzichte van leeftijdgenootjes en kunnen er sociaal-emotionele problemen ontstaan. 

Samen met u willen we uw kind zodanig op weg helpen om het aangeboden onderwijs te kunnen volgen.

Wat kunnen wij voor uw kind betekenen?

Uitgangspunt van kwalitatief goed onderwijs is om de 

leerlingen zo optimaal mogelijk taal/leesonderwijs te laten 

volgen, passend binnen hun mogelijkheden. Om dit te 

waarborgen brengt het leesteam van Adelante de kinderen 

zo vroeg en systematisch mogelijk in kaart ten aanzien van 

hun leesontwikkeling. Hoe eerder het probleem onderkend 

wordt, hoe sneller en gericht behandeld kan worden.

Kinderen - bij wie de diagnose te laat onderkend wordt - 

kunnen secundaire negatieve gevolgen ontwikkelen. Ze 

worden onzeker, ontwikkelen een laag zelfbeeld en vertonen 

faalangst. Vroege en adequate signalering, specialistische 

diagnostiek en een individueel afgestemd behandelplan, zijn 

van groot belang. 

Wat houdt de begeleiding/behandeling in?

Adelante heeft een protocol ontwikkeld om alle relevante 

gegevens van uw kind systematisch te inventariseren, 

dit heet de “kindkaart lezen”. Via dit protocol kunnen wij 

het ontwikkelingsverloop van uw kind specifiek volgen. 

De leerkracht van uw kind speelt een belangrijke rol bij 

het verzamelen van de gegevens. Daarnaast is ook heel 

belangrijk dat de verschillende disciplines uit het team 

onderzoek doen bij uw kind. Zij gebruiken hiervoor hetzelfde 

protocol zodat er een eenduidig overzicht ontstaat. De 

resultaten van een meetmoment worden binnen het team 

besproken. 

Zodra er sprake is van een leesprobleem neemt de 

leerkracht contact met u op om dit met u te bespreken. 

Samen met u stellen we vervolgens een plan van aanpak 

op. Hierin spreken we af welke disciplines gerichte training 

of behandeling geven met betrekking tot het leesprobleem 

(of -problemen) van uw kind. Wij gaan uit van een 

multidisciplinaire aanpak waarbij gekozen kan worden uit: 

remediale hulp, logopedische-, ergotherapeutische en/

of neuro-psychologische behandeling. Een combinatie 

van behandelingen is ook mogelijk. In principe bespreekt 

u dit met de leerkracht van uw kind maar u kunt, indien 

gewenst, een gesprek met het leesteam aanvragen. Het 

plan van aanpak wordt uiteraard meegenomen in het totale 

behandelplan van uw kind.

Het leesteam stelt zich verder ten doel om nieuwe 

ontwikkelingen rondom leesproblemen te blijven volgen. 

Een van de nieuwste ontwikkelingen binnen begeleiding 

van leesproblemen is het inzetten van leeshulpmiddelen. 

Het leesteam werkt met leeshulpmiddelen en programma’s 

zoals: Kurzweil, Sprinto, Daisyspeler, Clevy-toetsenbord,  

Sparkspace, Woordenhaai en Clicker. 
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Wie gaan dit samen met u doen?

Het leesteam bestaat uit een remedial teacher, een 

psycholoog, een logopedist en een ergotherapeut. De 

behandeling van uw kind vindt in nauwe samenwerking en 

afstemming met diverse disciplines plaats. De leerkracht 

van uw kind schuift, indien nodig, ook aan om de benodigde 

informatie uit te kunnen wisselen en de communicatie met u 

als ouders te waarborgen.

Meer informatie/contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 

servicebureau van Adelante in Valkenburg a/d Geul. Het 

servicebureau is van maandag t/m vrijdag geopend van 

08.30 uur tot 17.00 uur en bereikbaar via tel. 045-5282600. 

Meer informatie over Adelante treft u aan op www.adelante-

zorggroep.nl

ADELANTE

Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen 

biedt een omvangrijk zorgpakket voor kinderen met een 

primair lichamelijke beperking en langdurig zieken. Bij de 

mytylschool kunnen de kinderen terecht voor speciaal 

basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Verder 

bieden wij o.a. zorg en begeleiding aan in de vorm 

van logeren, dagopvang en woontrainen. Adelante 

kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen maakt 

deel uit van de zorggroep Adelante. De zorg van Adelante 

richt zich ook op onderzoek, behandeling en advies op 

het gebied van complexe en algemeen specialistische 

revalidatiegeneeskunde voor volwassenen, audiologie 

en communicatie en arbeidsreïntegratie.

In het kenniscentrum van Adelante wordt continu 

onderzoek verricht naar zorgvernieuwing en verbetering 

van behandelmethoden.

De ruim 1.000 professionals van Adelante zijn werkzaam 

in Hoensbroek, Valkenburg a/d Geul, Heerlen, 

Maastricht, Venlo en Steijl. Daarnaast is Adelante actief 

in de poliklinieken van ziekenhuizen en in de ambulante 

begeleiding.
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Onderstestraat 29

6301 KA  Valkenburg a/d Geul

t 045 - 528 26 00

www.adelante-zorggroep.nl

Vroege en adequate signalering, specialistische 

diagnostiek en een individueel afgestemd 

behandelplan, zijn van groot belang. Samen met 

u willen we uw kind zodanig op weg helpen om 

het aangeboden onderwijs te kunnen volgen.


