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Sinds januari 2019 hebben wij op school het computergestuurde
programma Dexlex. Dit programma is bedoeld om kinderen met een
verhoogd risico op spellingproblemen hulp te bieden. Wij hebben er op obs De Catamaran
voor gekozen om alle leerlingen die moeite hebben met spelling (vanaf groep 4) dit
programma aan te bieden.
Waarom Dexlex?
Door gebruik te maken van woordbeelden, visuele- en auditieve ondersteuning,
klankherkenning en -verwerking worden verschillende onderdelen van de hersenen die te
maken hebben met het leren van taal gestimuleerd. Dit zorgt ervoor dat kinderen in
gesproken taal sneller letters en klanken kunnen herkennen. Vervolgens wordt geoefend met
spellingregels om ook de juiste schrijfwijze van de woorden te leren. Ook wordt de
woordenschat van de kinderen vergroot door met duizenden unieke woorden te oefenen.
Voor welke kinderen is Dexlex?
•
•
•

Kinderen met kenmerken van dyslexie.
Kinderen die spelling moeilijk vinden en/of graag meer willen oefenen.
Kinderen die op het CITO-leerlingvolgsysteem laag scoren binnen niveau III of een score
hebben van niveau IV of V.

Hoe werkt Dexlex?
Dexlex begint met een intaketest / analyse om vast te stellen wat het beheersingsniveau is
van de spellingregels en klankherkenning gerelateerd aan het groepsniveau. Aan de hand
van de resultaten op de intaketest wordt een individueel oefenprogramma samengesteld.
Door gebruik te maken van oefeningen met klanken en spellingsregels met auditieve- en
visuele ondersteuning zorgt Dexlex voor een effectieve aanpak bij een spellingachterstand.
Op het moment dat het groepsniveau behaald is kan er verder geoefend worden met Dexlex
als preteaching op de nieuwe spellingcategorieën.
Hoe lang wordt geoefend (op school)?
Het is belangrijk dat de leerling regelmatig oefent. We raden aan om per week drie tot vier
maal 15 minuten te oefenen. Leerlingen hebben een eigen account en kunnen ook thuis
oefenen. Vooral de regelmaat is hierbij van belang.
Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met juf Diana en juf Joyce.

