
Valuascollege,  
méér dan een school! 

Dyslexie 

begeleiding 

 

• Doel: de leerling ondersteunen in 
het eigenaarschap om zijn of 
haar schoolcarrière zo goed mo-
gelijk te doorlopen 

• Voor leerlingen met een dyslexie-
verklaring 

• Voor leerlingen die een hulpvraag 
hebben naar aanleiding van hun 
dyslexie  

• In kleine groepjes  

• Indien noodzakelijk ook individu-
eel 

• Bijeenkomsten met de dyslexie-
coach 

• Faciliteitenkaart 

• Waar mogelijk onder schooltijd 

 

DYSLEXIE 
VALUASCOLLEGE 

Dyslexie -  

begele id ing op het  

Valuascol lege  

Uw contactpersonen  

Voor meer informatie over remedial teaching 
en dyslexiebegeleiding op het Valuascollege 
kunt u terecht bij:  

VMBO - onderbouw 

Mevr. M. Terburg (mterburg@ogvo.nl) 

remedial teacher/dyslexiecoach 

VMBO – bovenbouw 

Mevr. D. Jacobs (djacobs@ogvo.nl) 

remedial teacher/dyslexiecoach 

HAVO/VWO 

Mevr. T. Hoek (thoek@ogvo.nl) 

remedial teacher 

Mevr. M. Duijkers (mduijkers@ogvo.nl) 

faciliteitencoach 

Bezoekersadres: 
Valuascollege 
Craneveldstraat 33,  
5914 SG Venlo 

Correspondentieadres: 
Valuascollege 
Postbus 321,  
5900 AH Venlo 
 



De overdrachtsdossiers van de basis-
school van alle leerlingen worden geanaly-
seerd. Mochten scores van technisch lezen 
en spelling hiertoe aanleiding geven, dan 
wordt de leerling uitgenodigd voor een vier-
tal testen. De uitslag van de testen wordt 
met de orthopedagoog besproken en leidt 
tot een handelingsadvies op het gebied 
van technisch lezen en/of spelling. 

 

Mogelijke handelingsadviezen zijn: 

• Tips voor de leerling en/of begelei-
ding vanuit vakdocent 

• Kortdurende begeleiding binnen 
school buiten de les 

• Een extern traject ingaan 
(hardnekkigheidstraject of dyslexie-
onderzoek). Hierbij worden voorlopi-
ge faciliteiten toegekend 

 

 

Iedere leerling met een officiële dyslexiever-
klaring komt in aanmerking voor faciliteiten. 
 
 

Faci l i te i tenkaart  

 

Alle leerlingen met een dyslexieverklaring krij-
gen een faciliteitenkaart van het Valuascolle-
ge. Op deze kaart staan faciliteiten die het 
leerproces van de leerling ondersteunen.  
 

Samen met de leerling inventariseert de reme-
dial teacher/dyslexiecoach de individuele faci-
liteiten.  
Belangrijk is dat de leerling doet wat hij of zij 
zelf kan. Extra faciliteiten ter ondersteuning 
van het leerproces kunnen in overleg worden 
ingezet . 

 
Mogelijke faciliteiten zijn: 
 

• Extra tijd/minder toets opgaven 

• Voor de onderbouw aangepaste beoor-
deling bij spelling 

• Voorleesprogramma Textaid 

 
Elk schooljaar krijgen de leerlingen een op-
roep om hun faciliteiten te evalueren.  
 
 

 

Screening  

technisch lezen en spel len  
Dyslex ie -  

Begeleid ing  

) 

 

Uw  k ind heef t  dys lex ie  en nu?  

Personen die zich bezig houden met be-
geleiding van dyslectische leerlingen zijn 
onder andere de dyslexiecoach en de 
remedial teacher. 

 
De dyslexiecoach is de belangbehartiger 
van de dyslectische leerling. Zij zorgt er-
voor dat binnen het Valuascollege de za-
ken voor de dyslectische leerlingen goed 
worden geregeld.  
Leerlingen kunnen bij haar terecht wan-
neer ze vragen hebben over faciliteiten of 
wanneer ze tegen zaken betreffende hun 
dyslexie aanlopen die ze niet zelf kunnen 
oplossen. 

 
Remedial teaching wordt ingezet als 
blijkt dat de leerling behoefte heeft aan 
compenserende strategieën en/of nieuwe 
leerstrategieën.  
Het doel van de remedial teaching is het 
geven van handvatten om toe te passen 
op schoolwerk. 

 

Dyslexiebegeleiding is zorg op maat! 


