
 

 
 

 

In dit nummer vind je 

onder andere: 

Dyslexiekrant 
Informatiekrant dyslexiebehandeling * jaargang 3 * nummer 1 * juli 2012 

Een zomerse agenda 
 

Tijdens het schooljaar zit je week al 
snel vol met het oefenen voor de 
behandeling, het maken van 
spreekbeurten of opdrachten voor 
school, leren van toetsen en 
natuurlijk je favoriete sport. In de 
vakantie is je agenda eindelijk wat 
minder vol en ga je misschien zelfs 
op vakantie. Toch willen we je graag 
waarschuwen, maak je agenda niet 
te leeg! Blijf vooral lezen en werk af 
en toe aan je spelling door 
bijvoorbeeld de leuke oefeningen in 
deze zomerse dyslexiekrant te 
maken! Dan pikken we alles na de 
vakantie weer veel sneller op! 

Het is bijna zover! 
 

Nog een paar dagen en het is 

vakantie... 

De vakantie is gepland! We hopen op 

een paar weken zon! Misschien heb je 

je tassen al ingepakt, logeert je hond 

bij oma en heb je zelfs je zwemkleren 

vast aangetrokken... Het is namelijk 

bijna zover, de zomervakantie komt 

eraan!   De perfecte tijd om uit te 

rusten van school en de behandeling, 

en lekker in het zonnetje in de tuin te 

zitten! Pak er dan ook eens een leuk 

boek of tijdschrift bij! Neem de tijd om 

lekker weg te dromen bij een mooi 

verhaal. Lees snel verder in de 

dyslexiekrant voor goede boekentips!  

 

 
 

  Puzzels  

  Woordzoeker 

  Kleurplaat 

Vakantie! 



Hallo allemaal,  
 
Ik ben Rogier, ik ben 10 jaar en ik heb dyslexie. Is zit op de Hooiberg in 
groep 5. Iets meer dan een jaar geleden ging ik voor het eerst naar 
Wies, Wies is mijn juf bij het DCT. Na de eerste les 

moest ik twee fotoboekjes kopen, ééntje voor 
thuis en ééntje voor op school. Hier komen allemaal 
hulpblaadjes in, het klankbord is de belangrijkste. Het ei-
gedicht heb ik uit mijn hoofd geleerd. Ik moet thuis wel veel 
oefenen, maar het gaat ook heel goed. 
Aan het eind van de les doen 
we altijd een spelletje. Ik 
vind ‘Hebbes” het leukste. 
Allemaal een hele fijne 

vakantie. Ik ga naar Spanje! 
 

Een leerling vertelt! 

Vul het ontbrekende woord in! Schrijf de au-woorden  
bij de juiste nummers in het woordraadsel. 
 
       1  Zij is … te verstaan. 

       2  … is een mooie maand. 

        3 Dat jochie is een … 

        4 Hij fronst zijn … 

        5 Joost heeft een … gekocht. 

       6 De zwangere vrouw eet een … 

        7 Er zit … onder mijn schoen. 

       8 In de … kunnen jullie kletsen. 

 
 
Kies uit:  pauze, augurk, nauwelijks,  
flauwerd, augustus, autootje, kauwgom, 
wenkbrauw. 

Woordraadsel 
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Woordzoeker f-woorden 
Hey! Zoek deze f-woorden in de woordzoeker! 
Je mag horizontaal, verticaal en diagonaal. 
Het is best lastig, hulp vragen mag! De letters in 
de overgebleven vakjes vormen samen een zin! 

F-woorden 

f a n a t i e k f f l o e p f f a F 

f a l e n f u i k i n f i k t r a r 

f f e l ☼ f l u i t g f o u t s e i 

i o e t f o l d e r s u F r i e s t 

j t i e s c f r a a i h u g f ☼ e s 

n o d a k f e r m a f n ! r u j f f 

f f i l e s e e ☼ h e o b t i d l a 

l f i e t s e e f l o p p p f u i b 

u r z z e f l i n k l h f i t f t r 

w u f e F i n s f l e m ☼ o a a s i 

e i o F a l l ☼ o f e e s t k t f e 

e t e ☼ r m g o s o e d f ☼ ☼ a e k 

l o f ☼ p a g e s n l f o l s a i f 

f a k k e l n t i d ! u e F a l t u 

l f a z a n t k e s ☼ t ☼ i l t ☼ u 

a f a t s o e n l f o r s ☼ t e e t 

p ☼ f r o n s f o o i f r i s e u r 

f l a u w f l e t s f o n t e i n r 

fel 
ferm 
fik  
fit 
Fins 
film 
fok 
fop 

fonds 
fut 
fee 
feeks 
fuut 
feit 
fijn 
fiets 

Fries 
fuif 
fuik 
fout 
fooi 
flap 
flauw 
fruit 

Fleur 
feest 
flink 
flits 
flop 
floep 
fluit 
fraai  

fret 
Frits 
fris 
frons 
 
 

falen  
figuur  
fabriek  
fontein  
flater  
fanatiek 
fossiel  
fazant  

files  
folders  
fatsoen 
foto  
feiten  
fakkel  
fataal  
 



 
Dyslexie Centrum Twente          Dyslexiekrant 5 

Kleurplaat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebus  

             i+ -oe      -oo+a         n+ -s+r                    

      -z+ -er+ -l+ -m        +l+ -t           

 op  -t+k+ -w+ -dr+! H+ -b+ -a+!          

   

    
! 
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Zie je in de krant al die leuke poppetjes 
staan? Ze staan er niet voor niets! Dit is 
jouw kans om een leuke prijs te winnen! 
Kies je favoriete poppetje uit, teken hem 
na en kleur hem zo mooi mogelijk in. In 
de eerste week na de zomervakantie kan 
je jouw tekening inleveren bij je 
behandelaar. In de tweede week zullen 
wij de winnaar bekend maken.  
 
Veel plezier en succes! 

“Hallo, 
Ik ben Cynthia van der Meulen. Ik ben 9 jaar oud 
en zit in groep 6 van basisschool de Menko  
Toren in Enschede. Vanaf november 2010 ben 
ik in behandeling bij het DCT.”  
Op school kon Cynthia mee doen met de 
voorleeswedstrijd. Ze koos het boek Feestje 
op school om uit voor te lezen. Dit sprak haar 
aan door de      vrolijke titel en de leuke plaatjes op de voorkant. Thuis en op school heeft 

ze vervolgens goed geoefend met het stukje tekst dat ze ging 
voorlezen. Als eerste moest ze het voor haar kinderen en juf in de klas 
voorlezen. Dit ging erg goed. 

Vervolgens moest Cynthia het verhaal 
voor de hele school voorlezen. Dit vond 

ze wel erg spannend! Ze twijfelde of ze 
het zou durven, maar uiteindelijk heeft ze 

het toch gedaan. Ze was wel een beetje zenuwachtig, 
maar het ging erg goed! Zo goed zelfs dat ze de wedstrijd 
heeft gewonnen! Ze is voorleeskampioen geworden van 
de hele school.  
 
Gefeliciteerd Cynthia! 

Voorleeskampioen 

Geheimpje! 

Woordpuzzel 



   Vul in <ctie>, <tie> of <isch>. 
 

  allerg……  dramat……  adverten…… instru…... 
  condi……  emigra……  inje……  dire…... 
  rea……   emo……  inspe……  acroba…... 
  fun……   poli……  rela……  tra…... 
  Belg……  med……  vakan……  garan…... 
  biolog……  trop……  Russ……  informa…... 
  atten……  produ……  fotograf…… gigan…... 
 
 
 

Verbind de leenwoorden en de betekenissen met een streep. 
Franse leenwoorden    Engelse leenwoorden 
toilet   ingang    team    vraaggesprek 
douche   uurwerk   interview  doelwachter 
entree   stoep    score   ontwerp 
premier   wielrenner   show   optreden 
trottoir   geliefd    keeper   ploeg 
coureur   stortbad   cake   afspraakje 
horloge   WC     date   uitslag 
populair  eerste minister  design   gebak 
 

 

  Vul het goede antwoord in: 
 

  Als iets je in gevaar kan brengen, noemen we dat... 
  A risicovol        B twijfelachtig       C geestig 
 

  Als je iets stiekem doet, noemen we dat ook wel... 
  A opgelucht B waanzinnig  C heimelijk 
 

  Iemand die gevaarlijke dingen doet, noemen we... 
  A een douanier B een bandiet  C een waaghals 
 

  Wanneer iemand beter is dan anderen, noemen we dat… 
  A gunnen  B overtreffen  C irriteren 
 

  Iemand die erg dapper is, noemen we… 
  A de chef  B heldhaftig   C een misbaksel 
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Oefeningen 
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Lekker lezen 



ei 

Vul in <t> of <d>: 
 

In de zomervakantie gaan we naar het stran...  
Mijn han… doet zeer.  
Een bal is niet recht maar ron… 
In de tuin staat een plan…  
Ik veeg het zwee... van mijn voorhoof... 
Ik heb veel dieren: paar… hon… en een kreef... 
De smi... zorgt voor de ijzers van een paard.  
De staar... van een varken is roze.  
De kleuren wi... en zwar... vind ik niet mooi.  
Naast het huis staat een ten... 
 
 

Trek de woorden met een streep naar de juiste letter 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   Maak de woorden af.  
   <cht> of <gt>     <nkt> of <ngt> 
  voe……  da……   de……   da…… 
  sle……   ve……   spri……  bre…… 
  za……   jaa……   jan……   beda…… 
  le……   vee……  van……  kli…… 
  slaa……  la……!!!  han……  bli……  
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Oefeningen 

ij 
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Een dyslexiekanjer!  
Het is zover. Ik heb zestig behandelingen gevolgd en de lessen zitten er op. Ik heb 
ontzettend veel geleerd en heb daarom een verhaal geschreven over de zomervakantie, 
waarin ik alle regels heb toegepast. Ben je nieuwsgierig? Lees maar snel!  
  
Nog één dag en dan is het zomervakantie. Bas zit op school, wanneer de bel 
gaat. Hij gaat naar huis. Thuis vraagt Bas aan zijn vader wat ze gaan doen in 
de vakantie. Vader zegt dat ze morgen naar Amerika gaan om te kamperen. 
Nadat je thuis bent gekomen van school. “Vind je dat niet leuk?” Ja dat lijkt me 
leuk. In een bos met meer dan 3000 dieren! Dus maak je klaar voor vrijdag 
want dan gaan we. En neem je hengel mee!  
  
Het is zo ver, het is vrijdagmiddag en de school is bijna uit. Bas probeert te werken maar 
het lukt niet van de opwinding. Het is al één minuut voor 12 en Bas kijkt de hele tijd naar 
de klok. Dan gaat de bel, iedereen roept: “hoera vrij!” Bas rent naar huis. Zijn vader en 
moeder hadden de koffers al klaar gezet. Bas moest zelf de laatste spullen pakken. Hij 
pakte een vishengel, een opblaasbare kano, een zakmes en een tandenborstel (met 
tandpasta). En nog wat kleding. Dat was dus alles wat hij mee nam. Yes! Ze vertrekken 
met de jeep naar het vliegveld. Aangekomen in Amerika huren ze een camper en gaan 
ze op zoek naar een mooie plek in een bos. Ze zochten nog een lege plek waar ze 
konden kamperen. Bas zei: “kijk dat is een goede plek”. Zijn ouders vonden het ook dus 
ze gingen daar kamperen. Het was aan een rivier, dus Bas kon gaan vissen. Ze hadden 
genoeg eten en drinken. De tent opzetten was lastig, maar na een tijdje hadden ze de 
tenten klaar. Ze moesten alleen onze spullen er in zetten. Na een lange dag gingen ze 
vissen aan de rivier, vlak naast een grot waar een beer in leefde. Het was dus gevaarlijk, 
Bas moest niet hard praten. Per ongeluk prikte Bas met de haak van zijn hengel in zijn 

vinger. Hij schreeuwde:  “au”! De beer werd wakker, maar viel niet aan. 
Toen hij al die vissen rook, kwam hij uit de grot en viel Bas en zijn 
familie aan en dacht dat ze vissen waren. Ze renden zo hard 
mogelijk maar de beer kon sneller: wel 60 km per uur. Hij pakte de 

vader van Bas bij het been. Bas pakte zijn zakmes en probeerde de 
beer te verjagen en het lukte. Hij hielp zijn vader met opstaan en in 
de camper deed zijn moeder verband over zijn been heen.  

  
Gelukkig waren de andere dagen rustiger. Bas heeft gevist en 
een hut gebouwd in het bos. Ook heeft hij zijn opblaasbare kano 
klaargemaakt en is hij in de rivier gaan wildwatervaren. De twee 

weken waren al snel voorbij. De tenten moesten 
opgeruimd worden. Voordat ze vertrokken dronken 

ze samen chocomelk. Alle 
spullen werden weer ingepakt 
en Bas ging met zijn ouders 
met de camper terug naar het 

vliegveld. Wauw, wat was dit 
een spannende vakantie!!!  

  
Erel Cetin.  



Nieuwe locaties 
Het aantal klanten van het Dyslexiecentrum Twente is dit jaar 
wederom toegenomen. Dit betekent dat we groeien. We geven op 
steeds meer verschillende locaties onze behandelingen. Ook dit 
jaar zijn we uitgebreid en zullen we nog verder gaan uitbreiden. We 
zijn erg blij met de mogelijkheid om behandelingen te geven op 

de locatie: basisschool de Telgenkamp in Hengelo.  
    
Ook zijn we begonnen op basisschool de Bongerd in Oldenzaal. 
Naast de uitbreiding van de locaties is ons team ook groter 
geworden. We hebben Mariette Konink, Lisan Pouw en Suzan 

Effing-Geerdinck mogen verwelkomen.  
 
Voor de actuele behandellocaties en behandelaars zie: 
www.dctwente.nl  

Handig om te weten! 
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Veel informatie is tegenwoordig te vinden op internet. Een leuke site om eens te 
gaan bezoeken is www.balansdigitaal.nl. Balans is een “Landelijke 
vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij 
leren en/of gedrag, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS”. Je kunt lid 
worden van deze vereniging, en zo hun tijdschrift ontvangen.  
    
Wanneer je de opdracht krijgt om een spreekbeurt te maken. Kijk 
dan eens op deze site: www.dyslexiewegwijzer.nl 
 
Een veelvoorkomende site die wordt gebruikt voor het oefenen 
van spellingwoorden is www.bloon-methode.nl. Door middel van 
deze site kun je met name de leenwoorden trainen. Je kunt op 
deze site woordenlijsten van methodes oefenen, maar je kunt ook 
zelf de moeilijke spellingwoorden erin plaatsen. De site is gratis te 

bezoeken en je hoeft er alleen maar een gebruikersnaam en wachtwoord 
voor aan te maken.  

 
Verdere tips: 
www.onlineklas.nl -> oefeningen voor allerlei vakken. 
www.lexima.nl -> alles over hulpmiddelen.  
www.makkelijklezenplein.nl-> informatie voor het lezen.  



Hulpmiddelen 
Op veel scholen wordt al gebruikt gemaakt van hulpmiddelen voor kinderen met dyslexie. 
We willen jullie toch graag een overzicht geven van de beschikbare hulpmiddelen. Er is 
een aantal hulpmiddelen gratis te verkrijgen en voor sommige hulpmiddelen zul je 
moeten betalen.  
 

Gratis programma’s die je kunt gebruiken voor het oefenen van 
voornamelijk weetwoorden/leenwoorden en buitenlandse woorden zijn:   

 -Teach2000  www.teach.nl 
 -WRTS   www.wrts.nl 
 -Overhoor   www.efkasoft.com 
 -BLOON   www.bloon-methode.nl 

 

DAISY-spelers 
Tegenwoordig zijn er veel verschillende versies op de markt gebracht. De 

teksten zijn ingesproken en je kunt meelezen. Er zijn spelers 
waar je het schoolboek erbij moet hebben om met de tekst mee te 

kunnen kijken, maar er zijn ook spelers waarop de tekst in het 
beeldscherm van de daisyspeler verschijnt.  

Wanneer een kind klaar is met de behandeling (“uitbehandeld”), krijg je een 
verklaring om via de zorgverzekering een vergoede daisyspeler aan te vragen. Wanneer 
je niet in behandeling bent, of je behandeling is nog niet afgelopen, dan kun je gerust in 
de bibiotheek bij je in de buurt een daisyspeler lenen. Je kunt dan alvast oefenen. Voor 
informatie over de daisyspeler en vragen kun je bij de behandelaar terecht, maar je kunt 
ook contact opnemen met de servicedesk van Lexima, of je belt naar je zorgverzekeraar. 
 
ICT en dyslexie 
Naast de Daisyspeler is het ook mogelijk om met een computer gestuurd 
programma te werken. Voorleesprogramma’s die geschikt zijn om te 
gebruiken zijn:  Kurzweil, Sprint, Claroread, WoDy, Spika. 
 

Alle programma’s ondersteunen het lezen. Bij sommige programma’s zijn meerdere 

opties beschikbaar. Op de site van Lexima kun je een keuzewijzer van al deze 

programma’s vinden, waarmee je een goede beslissing kan maken. School kan via 

Dedicon schijfjes bestellen waarop de schoolmethode staat. Hierdoor kunnen kinderen 

teksten van bijvoorbeeld geschiedenis meelezen via het computerscherm. Er zitten 

allerlei opties op. Je kunt bijvoorbeeld de leessnelheid aanpassen, maar ook de 

toonhoogte. Ook kunnen er werkbladen op gemaakt worden. Je kunt dan je goede 

antwoord typen in het werkblad op de computer. Lijkt het je prettig om met Kurzweil te 

werken, dan kun je het ook eerst gratis proberen. Via Opdidakt, Supplies of Lexima kun 

je een aanvraag voor een demo-versie indienen.  

 

 
Dyslexie Centrum Twente          Dyslexiekrant 5 



Boekentip & serie! 

Zoek de verschillen 
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Koen Kampioen       

Je bent vast al bekend met de boeken van Koen Kampioen. 
Sinds kort is op televisie de serie Koen Kampioen te zien. Koen 
is gek op voetbal. Hij droomt ervan later profvoetballer te 
worden. Koen speelt bij FC Top, maar het team is alleen niet 
altijd even sterk, strijdbaar en saamhorig. Ze krijgen te maken 
met onderlinge strijd, avonturen, overmacht en concurrentie 
waardoor het spel en hun leven onverwachte wendingen 
aanneemt. Wil je het ook zien? Kijk dan zaterdag om 18.55 uur naar Nederland 3. 

Boek: De Grijze Jager, deel 1, De Ruïnes van Gorlan Schrijver: John Flanagan 

Ik vind het een leuk boek, omdat het spannend is en tegelijkertijd grappig! In het 
boek komen wel moeilijke woorden voor, maar toch leest het vlot. De eerste 3 
pagina's zijn wat lastig, maar daarna kom je snel in het verhaal van de 
hoofdpersoon. Het gaat over een jongen die naar de krijgsschool wil, maar dan 
komt hij bij De Grijze Jagers terecht. Als je meer wilt weten, moet je het boek zelf 
lezen. Er zijn al 11 delen uit. Het boek is leuk voor jongens en meisjes, vanaf 9 of 
10 jaar en ouder. Groet en veel leesplezier! Kees Kuyper (10 jaar).  

Doolhof 

Kun jij ons   
natekenen? 
Laat het je   
behandelaar 
zien! 


