
 
 

 
 

  

 
 

Aan :  Aan alle ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van leerjaar 1 

 
 
Betreft :  dyslexiescreening 
 
 
Putten, 15 oktober 2020 
 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

In de week na de herfstvakantie zal er bij alle leerlingen van leerjaar 1 een taaltoets afgenomen 

worden. We hopen op deze manier het lees- en spellingsniveau in kaart te brengen. 

Deze toets wordt gemaakt op de IPad in het programma Muiswerk. De toets die wordt gebruikt is 1F 

Taal. 1F is het niveau wat leerlingen behoren te hebben aan het einde van de basisschool. Wanneer 

leerlingen dit niveau niet behalen, kan er sprake zijn van een achterstand. Deze achterstand willen we 

als school graag op tijd in beeld hebben, zodat we daar eventueel actie op kunnen ondernemen. 

Wanneer een leerling het 1F niveau niet heeft behaald op meerdere onderdelen worden 

ouder(s)/verzorger(s) daarover ingelicht. Vervolgens wordt er op school een extra screening gedaan, 

waarin de leerling met de Remedial Teacher (RT-er) een dictee moet maken en een aantal 

woordenlijsten moet lezen. Een lage score op Muiswerk betekent namelijk niet altijd dat dit ook 

daadwerkelijk een achterstand is. Er kunnen meerdere factoren hebben meegespeeld, zoals 

afleiding. Wanneer uit deze uitgebreide screening ook een laag resultaat komt, zal de RT-er contact 

opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) en de vervolgstappen bespreken, bijv. extra begeleiding en/of 

mogelijk een dyslexieonderzoek. 

Wanneer u na de eerste screening op Muiswerk geen bericht krijgt, betekent dit dat uw kind het 1F 

niveau heeft behaald en er (naar alle waarschijnlijkheid) geen sprake is van dyslexie. Mocht u wel het 

idee hebben dat uw kind dyslexie heeft, maar komt dit niet uit de screening, dan kunt u contact 

opnemen met de zorgcoördinator (mrn@groevenbeek.nl). 

Er zijn uiteraard ook leerlingen in klas 1 waarbij al dyslexie is vastgesteld. Omdat het programma 

Muiswerk na de toets een oefenprogramma kan klaarzetten, vragen we ook van deze leerlingen om 

de toets te maken. Op deze manier hebben we in beeld wat de achterstanden zijn en kan de leerling 

daar specifiek mee oefenen. 

Met vriendelijke groet, 

 

G.H. van den Pol - Schipper, teamleider onderbouw 

A. Messemaker, zorgcoördinator / remedial teacher 

 

 

 

 

 

 


