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1.  Dyslexie, wat is dat?

Waarschijnlijk heb je pas te horen gekregen dat je dyslexie hebt en moet je nog 
wat wennen aan de naam die er is voor mensen die moeite hebben om vlot te 
lezen of te spellen. Maar misschien ben je opgelucht dat er eindelijk duidelijk is 
waarom je zo je best doet en je toch problemen blijft houden.
Dit boekje geeft uitleg over dyslexie: wat is het, maar vooral ook: hoe kan je er 
mee omgaan?

Definitie

Dyslexie is een stoornis, gekenmerkt door een
hardnekkig probleem met het aanleren
en/of vlot toepassen van het lezen
en/of het spellen op woordniveau.

In deze uitleg staat:

• Dyslexie is hardnekkig: er is hulp geboden en dan nog blijven de 
 problemen bestaan.
• Voor dyslexie moet je achterblijven bij leeftijd- of klasgenoten; 
 dit wordt uitgedrukt in maanden of in jaren. 
• Het probleem ontstaat bij het aanleren van het lezen en/of schrijven van   
 de woorden, maar voor sommige kinderen geldt dat je er pas later achter   
 komt, namelijk als je de woorden of zinnen snel moet gaan toepassen.
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Op welke manier merk ik dat ik dyslexie heb?

Ik heb problemen bij:

- het lezen

- het vaardig schrijven (spellen)

- het maken van boekverslagen

- het voorbereiden van een boekbespreking

- het maken van werkstukken

- het maken van een presentatie

- bij vakken die een beroep doen op lezen en spellen


