
Actiepunten Leerkracht uit hoofdstuk 1
○ Ik ben op de hoogte van de gangbare defi nitie van dyslexie.
○ Ik ben op de hoogte van de recente theorie van beginnende geletterdheid.
○ Ik ben bekend met de tussendoelen beginnende geletterdheid.
○ Ik weet waarom aandacht voor dyslexie bij kleuters van belang is.
○ Ik vind dat geletterdheid bij kleuters ertoe doet.
○ Ik houd in mijn handelen rekening met misvattingen die bestaan over dyslexie bij kleuters.
○ Ik sta open voor nieuwe ontwikkelingen en probeer ze te gebruiken voor mijn eigen   

   deskundigheidsbevordering.

Actiepunten Leeromgeving uit hoofdstuk 2
○ Ik kan enkele kenmerken noemen waar ik bij het inrichten van een geletterde leeromgeving op moet letten.
○ Ik weet wat ankers en routines zijn.
○ Ik weet hoe ik ankers en routines kan inzetten om betekenisvolle activiteiten te creëren.
○ Ik ben op de hoogte van het belang van een stimulerende leesomgeving thuis.
○ Ik heb op school de beschikking over een ruime collectie boeken in verschillende genres.
○ Ik combineer het gebruik van fi ctieve en non-fi ctieve boeken.
○ Ik zorg dat er regelmatig nieuwe boeken in mijn klas staan.
○ Ik heb in mijn klas een leeshoek ingericht waar leerlingen in alle rust kunnen lezen.
○ Ik beschik in mijn klas over luisterteksten (op cd).
○ Ik zorg ervoor dat de leerlingen in mijn klas kunnen beschikken over verschillend schrijfmateriaal, waaronder 

   potloden, stempels en de computer.
○ Ik zorg ervoor dat de leerlingen vrij toegang hebben tot lees- en schrijfmaterialen.
○ Ik hang taalproducten op ooghoogte van de leerlingen.
○ Ik heb verschillende labels en pictogrammen in mijn klas hangen.
○ Ik heb de leeromgeving dusdanig ingericht dat de leerlingen gemakkelijk zelfstandig de materialen kunnen 

   pakken die ze nodig hebben.
○ Ik heb een ABC-muur of lettermuur in mijn klas.
○ Ik maak gebruik van een digibord.
○ Ik lees en schrijf regelmatig waar de leerlingen bij zijn.
○ Ik zoek bij de invulling van de activiteiten aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen.
○ Ik kan ouders enkele handreikingen bieden om een geletterde leeromgeving thuis te bevorderen.
○ Ik stimuleer geletterdheid zeker ook bij kinderen waarbij thuis weinig aandacht is voor geletterde activiteiten.

Actiepunten Aanbod uit hoofdstuk 3
○ Ik weet wat de eerste zeven tussendoelen beginnende geletterdheid inhouden.
○ Ik kan per tussendoel activiteiten bedenken die kunnen worden ingezet om de doelstellingen te bereiken.
○ Ik heb zicht op de verschillende stadia in de schrijfontwikkeling.
○ Ik weet wat er met de termen ‘taalbewustzijn’, ‘fonologisch bewustzijn’ en ‘fonemisch bewustzijn’ wordt   

   bedoeld.
○ Ik hanteer bij het vormgeven van de leerlijn de richtlijnen van de tussendoelen beginnende geletterdheid.
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○ Ik zorg voor variatie in mijn didactiek, zodat ik die optimaal kan afstemmen op de individuele  
   instructiebehoeften van leerlingen (bijvoorbeeld: verbale uitleg, hardop denken, visueel maken, concrete 
   materialen gebruiken, spelvormen hanteren, voorbeelden geven).

○ Ik probeer zo veel mogelijk het auditieve aanbod van klanken en woorden te combineren met het geschreven 
   woordbeeld.

○ Ik bied begeleiding aan die leerlingen die achterblijven in hun ontwikkeling in geletterdheid.

Actiepunten Signalering uit hoofdstuk 4
○ Ik ben op de hoogte van de risicofactoren en signalen van leesproblemen/dyslexie die in groep 1 en 2  

   zichtbaar kunnen worden.
○ Ik ken de inhoud van de Signaleringslijst voor Kleuters en de bijbehorende taken.
○ Ik ben bekend met landelijk genormeerde en gestandaardiseerde kleutertoetsen.
○ Ik maak regelmatig aantekeningen van mijn observaties en registreer de resultaten van al mijn leerlingen.
○ Ik maak gebruik van een signaleringslijst beginnende geletterdheid voor kleuters.
○ Ik breng de kleurenbenoemsnelheid bij oudste kleuters in kaart.
○ Ik maak gebruik van een taak/toets om het niveau van fonemisch bewustzijn bij oudste kleuters te bepalen.
○ Ik maak gebruik van een taak/toets om het niveau van letters benoemen bij oudste kleuters te bepalen.
○ Ik maak gebruik van een taak/toets om het niveau van spontane spellingen bij oudste kleuters te bepalen.
○ Ik stel individuele handelingsplannen op voor leerlingen die achterblijven in de ontwikkeling van beginnende 

   geletterdheid.
○ Ik roep bij ernstige stagnatie de hulp van (externe) deskundigen in.

Actiepunten Begeleiding uit hoofdstuk 5
○ Ik weet wat de voorschotbenadering inhoudt.
○ Ik creëer extra leer- en oefenmomenten voor risicoleerlingen.
○ Ik zorg dat de voorschotbenadering wordt ingezet bij het werken met risicokleuters.
○ Ik bied de voorschotbenadering op een structurele manier aan leerlingen aan.
○ Ik zorg ervoor dat risicoleerlingen succeservaringen opdoen.
○ Ik zet in mijn klas ICT-programma’s in ter ondersteuning van de ontwikkeling van geletterdheid.
○ Ik zorg ervoor dat risicoleerlingen geen uitzonderingspositie innemen.
○ Ik geef de extra begeleiding zo veel mogelijk in aansluiting op de geletterde activiteiten die door de hele 

   groep worden uitgevoerd.

Actiepunten Overdracht uit hoofdstuk 6
○ Ik weet welke gegevens ik nodig heb voor de leerlingoverdracht.
○ Ik zorg voor afstemming tussen wat ik in de klas doe en wat de leesspecialist doet.
○ Ik leg voor alle leerlingen de vaardigheden vast in een eindevaluatie aan het eind van het schooljaar.
○ Ik maak voor leerlingen die extra begeleiding hebben gehad een leerlingrapport met daarin de toetsscores, de 

   effecten van interventies en een advies voor het volgend schooljaar.
○ Ik licht de leerlingdossiers mondeling toe in een overdrachtgesprek met de nieuwe leerkracht.
○ Ik heb met de ouders/verzorgers van leerlingen die ik extra begeleid regelmatig contact om de inhoud van de 

   begeleiding en de effecten daarvan te bespreken.
○ Ik vraag mijn collega van groep 3 en de IB’er extra waakzaam te zijn voor de mogelijkheid van dyslexie   

   wanneer leerlingen problemen hebben met de ontwikkeling van beginnende geletterdheid.
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