
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Ernstige, (Enkelvoudige) Dyslexiezorg        

in de regio Holland Rijnland 

Vanuit de Werkgroep E(E)D-zorg Holland Rijnland 
De werkgroep EED-zorg Holland Rijnland bestaat uit vertegenwoordigers van TWO 
Jeugdhulp Holland Rijnland, de samenwerkingsverbanden Rijnstreek, Duin- en 
Bollenstreek, Leiden en Berséba en de zorgaanbieders, aangevuld met externe 
deskundigen. Samen monitoren zij het proces en de kwaliteit van de E(E)D-zorg in 
onze regio, in samenwerking met de betrokken aanbieders. Deze nieuwsbrief voor 
het onderwijsveld informeert u over de volgende onderwerpen:  

 Herinnering inschrijven bijeenkomsten leerkrachten  

 Documenten naar aanleiding van ib-bijeenkomsten en verschijnen BVRD en 
PDDB 3.0  

 

HERINNERING DIGITALE NASCHOLINGSBIJEENKOMSTEN voor LEERKRACHTEN:  
 ONDERBOUW (GROEP 1-2): 6 OKTOBER 14.30 – 16.00 UUR / MIDDENBOUW (GROEP 3-5): 13 OKTOBER 14.30 – 16.00 

UUR / BOVENBOUW (GROEP 6-8): 27 OKTOBER 14.30 – 16.00 UUR 

 DIGITAAL, INSCHRIJVEN VIA:  

o GROEP 1-2: aanmeldformulier leerkrachtbijeenkomst groep 1-2 , inschrijven is niet meer mogelijk 

o GROEP 3-5: aanmeldformulier leerkrachtbijeenkomst groep 3-5 

o GROEP 6-8: aanmeldformulier leerkrachtbijeenkomst groep 6-8  

 INHOUD: 

De bijeenkomsten bestaan uit drie delen, waarvan u deel 1 en 2 op uw eigen tijd, voorafgaand aan de digitale bijeenkomst 

kunt volgen. Deel 1 is een algemene inleiding over de oorzaak en achtergrond van dyslexie en het werken met 

ondersteuningsniveaus. Deel 2 is een bouwspecifiek deel waarin heel concreet wordt ingegaan op wat je als leerkracht 

binnen je groep kunt doen om leerlingen met lees-/spellingproblemen, dyslexie en/of E(E)D zo goed mogelijk kunt 

begeleiden. Het derde deel is een interactieve digitale bijeenkomst waarin een verdiepingsslag op de eerste twee delen 

wordt gemaakt en er ruimte is voor uitwisseling en vragen.  

Werkgroep EED-zorg Holland Rijnland 
De werkgroep EED-zorg Holland Rijnland bestaat uit vertegenwoordigers van de TWO Jeugdhulp 

Holland Rijnland (Cecile de Munk), de samenwerkings-verbanden Rijnstreek (Linda Bras), Duin- en 

Bollenstreek (Jack Duivenvoorden), Leiden (Jeanette Hogervorst) en Berséba (Ton Schalk) en 

zorgaanbieders (Dorothé Kappenburg)  aangevuld met een externe deskundige (Jolanda Roelfsema). 
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Documenten naar aanleiding van ib-bijeenkomsten en verschijnen BVRD en PDDB 3.0 
Hierbij ontvangt u de volgende documenten in de geactualiseerde versies (september 2021).  

1. Presentatie ib-bijeenkomst van 16 september 2021 starters  

2. Presentatie ib-bijeenkomst van 16 september 2021 verdieping 

3. Terugkijklink ib-bijeenkomst 16 oktober (werkt nog de gehele maand oktober): https://vimeo.com/622438813/2fc0b2b8eb  

4. Leidraad ernstige dyslexie (te downloaden via www.dyslexiecentraal.nl) 

5. Handreiking ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 (te downloaden via www.dyslexiecentraal.nl) 

6. Richtlijn omgaan met doublures (te downloaden via www.dyslexiecentraal.nl) 

7. Leerlingdossier (te downloaden via www.dyslexiecentraal.nl) 

8. Format Handelingsplan (te downloaden via www.dyslexiecentraal.nl) 

9. Implementatiebrief PDDB 3.0. voor leesspecialisten (te downloaden via www.dyslexiecentraal.nl) 

10. Concretisering E(E)D-beleid Holland Rijnland 

De Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie is te downloaden via www.dyslexiecentraal.nl. Het Protocol Dyslexie Diagnose 

en Behandeling 3.0 is de downloaden via www.nkd.nl  

https://www.swvrijnstreek.nl/formulier/45
https://www.swvrijnstreek.nl/formulier/46
https://www.swvrijnstreek.nl/formulier/46
https://www.swvrijnstreek.nl/formulier/47
https://vimeo.com/622438813/2fc0b2b8eb
http://www.dyslexiecentraal.nl/
http://www.nkd.nl/

