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6.  Dyslexie: spellen en raden

Als je dyslexie hebt, duurt het even voordat je vloeiend 
kunt lezen. Wij weten wel dat als je blijft spellen, dat je 
dan weinig fouten maakt. Maar als je spellend leest, gaat 
het niet zo snel!

Vooral als je groter wordt, wil je toch graag snel lezen. Veel kinderen met 
dyslexie gaan dan maar een beetje gokken: ze hopen dan maar dat ze lezen wat 
er ook echt staat. Of ze slaan woorden over... Dit noemen we: radend lezen.
De juf of de meester en je ouders zeggen dan vaak dat je de kleine woordjes 
(als ‘de’ en ‘het’) fout leest of overslaat. Dat komt omdat je al je aandacht nodig 
hebt voor het lange woord in de buurt. 

Ze denken dan dat jij niet goed kijkt, maar dat is niet zo. Jij kijkt wel goed! 
Kinderen met dyslexie mankeren niets aan hun ogen.

Hoe zit dat bij jou?
Ben jij een speller of een rader?

 

Wat denk jij?
Is het beter om iets langer spellend te lezen of is het beter om te raden? 

Waarom?
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ie
ij
ei

straat staart ou
au

bpdoe ui eu

7.  Makkelijke en moeilijke letters

Er zijn letters die makkelijk te lezen zijn en er zijn letters die moeilijk te lezen 
zijn. Dat komt dan door het lettertype: hoe een letter eruit ziet.

Zo zijn letters met veel krullen moeilijk te lezen. Ook als de letters erg dicht op 
elkaar staan, is het moeilijk om ze goed te lezen. Het lijkt dan wel of alle let-
ters met elkaar gaan dansen. Het is fijn als de woorden niet erg dicht op elkaar 
staan, anders heb je weer de kans dat je letters van het ene woord meeneemt 
naar het volgend woord. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar welke letters nu het fijnst lezen. Maar niet 
alle kinderen met dyslexie vinden dezelfde letters fijn. Je kunt zelf uitzoeken hoe 
dat bij jou is. Hebben wij in dit boekje een goede letter uitgekozen, vind je?

Als je kunt typen, dan wordt het wel wat makkelijker: je kiest gewoon de letter 
die jij het fijnst vindt.
 
Hieronder zie je voorbeelden van lettertypes. Omcirkel de woorden hieronder die 
je fijn vindt om te lezen.

       goede letter
heel moeilijke letter  

    fijne letter

        onduidelijke letter

     wat vind je hier van?     

                                                  
 
een moeilijke letter

       heel dicht op elkaar
       
je ogen gaan er van tranen



12.  Hulpblad bij het oefenen

  
Dit blad is van

periode: 
behandeling: 
datum:  

Ik vind het moeilijk om 

en daarom oefen ik!

Vandaag let ik vooral op   
 
en oefen ik deze keer speciaal 

Hoe ging het?  

Ik heb geoefend met verschillende dingen, zoals  

Ik heb geleerd  

Volgende week let ik op 
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Bij spelling helpt het:

 om het woord hardop te zeggen voordat ik het opschrijf

 om het woord in klankgroepen of lettergrepen te verdelen

 om te bedenken welke regel ik moet toepassen

 om aan de betekenis van het woord te denken en het voor me te zien 

 om te controleren of ik de regels goed heb toegepast

 om bij twijfel de woorden verschillend op te schrijven en dan de woordjes   
 goed aan te kijken, dan weet je meestal wel wat goed is

 

 Tip van Michael

Ik heb van mijn dyslexiebehandelaar een boekenlegger gekregen 
met mijn naam erop en heel veel voetballen in de kleuren van 
ADO, dat is mijn club. De witte achterkant gebruik ik als 
bladwijzer, dat vind ik leuk.

! 
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