
 

 
 

 

In dit nummer vind je 

onder andere: 

Dyslexiekrant 
Informatiekrant dyslexiebehandeling * jaargang 2 * nummer 2 * december 2011 

De enige echte dyslexiekrant 
 

Je hebt weer een dyslexiekrant vol 
leuke weetjes, moppen, puzzels, 
oefeningen en verhalen in je 
handen.  Maar in deze editie wordt  
ook aandacht besteed aan de 
verschillende hulpmiddelen die er 
bestaan voor kinderen met dyslexie. 
Je zult vast wel eens gehoord 
hebben van programma’s en 
apparaten als de Daisy-speler, 
Kurzweil en Sprint Plus. Misschien 
mag je er op school al wel gebruik 
van maken! Omdat ze zo handig zijn 
leggen we in de krant uit welke 
hulpmiddelen er zijn en wat je er 
precies mee kan! Veel plezier! 

Alweer een jaar voorbij! 

 

Buiten suist de koude wind door de kale 

takken van de bomen. Overal zien we 

lichtjes, sterren, kerstbomen, kaarsen en 

kransen. Dikke jassen, handschoenen, 

sjaals en schaatsen worden weer van 

zolder geplukt. De temperatuur zakt onder 

nul en de ijsbaan in de stad wordt druk 

bezocht. De geur van dennennaalden, 

warme choco en lekker eten is weer volop 

aanwezig. Kruip dus maar lekker 

bij de open haard onder een 

warme deken en neem de tijd om 

lekker weg te dromen bij een 

mooi verhaal. Maak een 

puzzel, zoek de verschillen 

of laat je inspireren door 

onze goede boekentips. 

Kortom, veel plezier met deze 

nieuwe dyslexiekrant! 

 

 
 

  Puzzels  

  Woordzoeker 

  Kleurplaat 

 

Het DCT-team  

wenst je  

fijne Kerstdagen 

en een gelukk
ig 

Nieuwjaar 



Even opnieuw voorstellen... 
 

Omdat het aantal klanten van 
het dyslexiecentrum maar 
blijft groeien, moeten we ook 
het team van behandelaars 
en diagnosten blijven 
uitbreiden. Op deze foto’s zie 
je bijna alle medewerkers 
van het DCT. Van links naar 
rechts op de kleine foto: 
Stephanie, Anne, Annelie, 
Mariët, Nienke, Dorien, 
Inge, Linda, Wies en Linda.  

Een aantal collega’s staat niet op de foto, maar 
behoren zeker tot ons team: Hanneke en 
Phyllis. Kijk ook eens op onze website, daar wordt het gehele team aan je voorgesteld. 

www.dctwente.nl 

   Om eens te bekijken! 
Veel kinderen weten tegenwoordig prima om te gaan met de 
computer. Ze weten als geen ander om te gaan met Word en 
halen hun informatie van het wereld wijde web.  
Scholen vragen dan ook steeds vaker van kinderen om gebruik te 
maken van de computer. Boekverslagen 
mogen op de computer worden getypt en 
spreekbeurten moeten worden ondersteund 

met heuse PowerPoint presentaties. Af en toe wordt door onze 
behandelaars de computer en het internet dan ook ingezet om het 

huiswerk wat plezieriger te maken. Hierbij 
geven we je graag wat website-tips met veel 
informatie over dyslexie.  
Op www.makkelijklezenplein.nl vind je allerlei titels van makkelijk 
te lezen boeken. Op de website van Lexima   
www.lexima.nl kunnen je ouders veel 
informatie lezen over allerlei verschillende 

hulpmiddelen. Op www.onlineklas.nl kun je verschillende reken, 
taal en topografie oefeningen vinden.  Ga eens naar 
www.hetklokhuis.nl om een filmpje over dyslexie te kijken. En als je 
een spreekbeurt moet schrijven vind je informatie op 
www.dyslexiewegwijzer.nl/cms/spreekbeurt-werkstuk.html 
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Hulpmiddelen 
We geven hierbij graag wat meer informative over de verschillende  
hulpmiddelen die bestaan voor kinderen met dyslexie.  
 

Gratis hulpmiddelen via het internet 
Via internet zijn de volgende gratis hulpmiddelen verkrijgbaar: Om luisterboeken in Daisy-formaat 
af te spelen kunt u de TPB-reader of de DAISY-leser downloaden. Het programma DeskBot leest 
tekst voor die op het klembord is geplaatst. Het programma ReadPlease doet dit ook, maar de 
gratis versie heeft alleen een Engelse stem. Het programma LetMeType voorspelt telkens welk 
woord je wilt gaan typen. Overhoorprogramma's helpen bij het in het geheugen stampen van 
woordenlijsten, bijvoorbeeld bij de vreemde talen. De volgende programma's zijn gratis 
verkrijgbaar: Teach2000, WRTS, Overhoor en Vocabularium (voor Grieks en 
Latijn). 
 

DAISY-spelers 
De DAISY-spelers zijn er in verschillende uitvoeringen; de nieuwste is een handig, 
klein, stoer model. DAISY-spelers zijn veelgebruikte voorleesapparaten voor langere 
teksten. De teksten zijn ingesproken door echte mensen. Je kunt meelezen, vooruit 
en achteruit zoeken, pagina's en hoofdstukken en alinea's zoeken en die langzamer 
of sneller laten lezen. Daarom worden deze spelers vaak gebruikt voor examens en 
(Cito)toetsen. Examens, toetsen en schoolboeken (maar ook tijdschriften en kranten 
bijv.) worden op verzoek aangeleverd op zg. DAISY-roms. Indien een kind is 
'uitbehandeld' bij een erkend instituut, kan een aanvraag worden gedaan bij de zorgverzekeraar 
voor de vergoeding van een DAISY-speler voor thuisgebruik. DAISY-schijfjes van studieboeken 
worden geleverd door Dedicon (dyslexieverklaring nodig). DAISY-schijfjes van andere boeken 
kunnen worden geleend bij het loket aangepast lezen. 
Prijs: € 300 - € 400 
Info en bestellen: Dedicon, Loket aangepast lezen, Opdidakt Supplies, Optelec & Lexima 
 

Voorleesprogramma's  
De meest bekende programma's zijn Kurzweil (zeer uitgebreid), Sprint en 
Claroread (eenvoudiger). Ze verschillen in uitgebreidheid, kwaliteit en prijs. 
Kurzweil bijvoorbeeld is een computerprogramma om te ondersteunen bij het 
lezen, schrijven en studeren en het heeft veel mogelijkheden. Het programma 
kan teksten voorlezen (digitale documenten, maar ook gescande, dus (school)

boeken, kranten, tijdschriften, toets- en werkbladen). Dat kan in het Nederlands, Frans, Engels, 
Duits, Spaans en Italiaans. Ook heeft Kurzweil elektronische woordenboeken, spellingshulp 
(zoals meespreken tijdens het typen), woordvoorspelling, synoniemenboek, homofonenhulp voor 
gelijkklinkende woorden (zoals stijl en steil), markeerstiften en notitieblaadjes. De voorleesstem 
klinkt goed. De voorleessnelheid kan aangepast worden. 
De aanschaf van Kurzweil 3000 of Claroread is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als 
buitengewone uitgave voor ziektekosten. De programma's kunnen uitgeprobeerd worden door 
aanvraag van gratis demo-cd's. 
Er is ook gratis voorleessoftware verkrijgbaar. Deze is eenvoudig en verschillend van kwaliteit. 
Voorbeelden: Deskbot, ReadPlease (Engels), TPB-reader & DAISY-leser (de laatste twee zijn 
voor DAISY-schijfjes). 
Prijs: Kurzweil ± €1300; Claroread ± €250 
Info en bestellen: Opdidakt Supplies of Lexima     Bron: www.dyslexiewijzer.nl 
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Hallo, 
 
ik ben Laura. Al bijna een jaar 
zit ik nu op dyslexieles. Mijn juf 
helpt mij om goed te leren lezen 
en schrijven. Het gaat steeds 
beter en daarom wordt het ook 
steeds leuker. Daarom heb ik 
tijdens de kinderboekenweek 
mijn juf Inge ook mijn held 
genoemd. Want zij leert mij heel veel handige trucjes waardoor 
het voor mij makkelijker wordt om te schrijven. Een held helpt 
toch altijd anderen en mijn juf helpt mij. Ik vind het niet altijd leuk, 
dat ik dyslectisch ben maar ik ben wel blij dat ik zoveel hulp krijg. 
 

Groetjes Laura 

Een leerling vertelt! 

Vul het ontbrekende woord in! Schrijf de  
wrede– wraakwoorden bij de juiste nummers in het 
woordraadsel. 
 
   1 …… is een kwalijke zaak.  

   2 Wat is de …… van dit apparaat? 

   3 De ……. zoekt naar een moordenaar. 

   4 Is je …….. goed gegaan vanmiddag? 

   5 Mijn ……… begint af te nemen. 

   6 Zij heeft een snelle …….. 

   7 De sporter heeft een goede ..........  

   8 Ze toonde geen enkele ............. 

 

Kies uit: reactie, emotie, concentratie, politie,    
repetitie, functie, discriminatie, conditie 
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Woordraadsel 
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Woordzoeker c-woorden 

p f h c o u p é a r p o c r è m e  

r e c e m e n t c e r e c c o l a c 

o l i r c r a  t c e c e l l o c e 

c i l e o  c a i e c i n c h e t n 

 e c i m d t t i e p i r t a  f i t 

n i n o e s i i j t e k s f  e e r 

t t d n  c e l  f s e  é  l f I 

 e e i v o f a  k e l c a v i a f 

c r r e c r i s i c o r   d c d u 

i e s d d e  c i r c u s  i i i g 

t n n o e e n s o c i r c a c t r e 

r a  t c c c t p l c e n  t e e  

o    i i i e r e l a f  e e c p 

e c l u b m a m m a c e m f e r t r 

n c l o w n e a e b a i c p e t  o 

l u c i f e r t l t e l a t i c  c 

 c o b r a i e e  e r  a e n t e 

c o n c e r t  ! r  r   l  g s 

Zoek deze moelijke c-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! 

C-woorden 

cel 
cent 
cement 
centraal 
cijfer 
concert 
centimeter 
cello 
ceremonie 
cilinder 
centrifuge 

citroen 
cirkel 
cirkus 
circa 
cavia 
camping 
crème 
cola 
coupé 
code 
cobra 

sociaal 
decimeter 
feliciteer 
lucifer 
procent 
precies 
speciaal 
recept 
december 
proces 
feliciteren 

club 
clown 
collecte 
score 
dictee 
risico 
effect 
direct 
actief 
actie 
café 
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Dyslexiegedicht  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebus                     

    E+ -i+n          f+ -w+e , 

       -jn+ -v+ -nt       -en+t  

    t+ -k+ -er+n+ -po! 

! 

Voor kinderen met dyslexie, 
kost leren heel veel energie. 

Ook zij willen graag als anderen in de klas, 
een heel mooi cijfer en meelopen in de pas. 

Want uren zwoegen op woorden en zinnen, 
"waar moet ik nou toch met lezen beginnen? 

Door struikelen, verwisselen en raden wat er staat, 
heb ik echt geen zin meer, ik weet me geen raad." 

Bij het schrijven van teksten, dat is een bezwaar, 
gooien ze letters en woorden door elkaar. 

Sommige fouten worden structureel gemaakt, 
en bij werkwoordspelling wordt snel afgehaakt. 

Straks weer fijn vakantie, de kerstdagen voor de boeg. 
Lekker twee hele weken vrij en even geen schoolgezwoeg. 
Pas na de vakantie weer echt druk met lezen en schrijven,  
Toch wil je hiermee straks ook gewoon bij kunnen blijven.  

Gelukkig geven Kurzweil en Sprint Plus, 
ondersteuning bij elke schrijf- of leesklus. 

Met een dyslexiehulpmiddel op je PC, 
lukt schrijven je wel en da's vet oké! 

Door hulpmiddelen word je hierin begeleid  
 en zijn de ongemakken van dyslexie voor jou verleden tijd! 

Gebaseerd op een gedicht van Lexima 
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knars met - .................... 
kaas ren  - .................... 
vijl puur  - .................... 
uw pen soep - .................... 
schil jet  - .................... 
geldig hel zei - .................... 
krast stel  - .................... 
 
 
Succes!! 

Hieronder zie je (soms wat rare) woorden staan. Als je de letters van de woorden door 
elkaar husselt, ontstaat er een nieuw woord! (Hint: Het nieuwe woord heeft met de 
kerstvakantie te maken.) In het eerste rijtje hoef je alleen maar te kiezen uit de goede 
antwoorden, in het tweede rijtje mag je het helemaal zelf doen! 

  

Ken jij een leuke mop of een super 
spannende truc? Heb je een boekentip of 
heb je zelf een leuk verhaal geschreven? 
Heb je een leuk boek gelezen en wil je 
met ons delen waar het over gaat? Heb je 
een hele mooie F-foef geschreven? Laat 
het ons dan weten! We willen graag de 
volgende dyslexiekrant gaan vullen met 
jullie inbreng! 
Denk er nog eens goed over na, en lever 
je tekst in bij je behandelaar. Dankjewel! 

Oproep 

Anagrammen 

Woordpuzzel 

broek stom  - .................... 
genade stef - .................... 
nat vak ei - .................... 
we ranja ui - .................... 
vinger sire - .................... 
laf ei mi  - .................... 
bloeien lol - .................... 
 
Kies uit: oliebollen, kerstboom, familie, feest-
dagen, nieuwjaar, versiering, vakantie. 

Het vliegt in de 
lucht en vormt  
 de letter F…. 

 
…..vogels met 

dyslexie!! 



Door Stephanie 
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Kerstverhaal 
Jasper en Jasmijn en de betoverde slee 
 

Het is winter en het vriest behoorlijk. Jasper en Jasmijn zitten thuis lekker voor de 
open haard. Ze drinken warme chocomelk en eten heerlijke koekjes. Er ligt nog 
geen sneeuw en dat vinden ze wel saai. Jasper heeft voor Sinterklaas een 
supergave slee gekregen maar ze kunnen die nu niet eens gebruiken… 
 

Er is wel sneeuw voorspelt zegt de moeder van Jasper en Jasmijn, die net de 
kamer binnenkomt. Dus misschien hebben jullie toch nog mazzel. Jasmijn wordt er nog niet echt blij van, 
eerst zien dan geloven zegt ze. Maar hoe later het wordt des te dikker worden de grijze wollige wolken en 
aan het einde van de dag vallen dan toch de eerste sneeuwvlokken. Jasper en Jasmijn zijn door het dolle 
heen. Eindelijk valt er sneeuw, nu nog hopen dat er zoveel valt, dat ze lekker met de slee kunnen gaan 
spelen. De volgende dag wordt Jasper wakker. Het eerste wat hij doet is uit zijn raam kijken. Wat hij ziet 
maakt hem superblij en hij rent naar de kamer van Jasmijn. Jasmijn, Jasmijn, roept hij, kijk eens uit het 
raam. Jasmijn loopt slaperig naar het raam en kijkt naar buiten. Ze is meteen klaarwakker als ze ziet wat 
voor een dik pak sneeuw er ligt. Beide trekken snel hun kleren aan en hollen naar beneden om daar snel 
een boterham in hun mond te stoppen.  
 

De moeder van de twee kijkt lachend toe hoe Jasper nog sneller dan Jasmijn zijn boterham in zijn mond 
propt. Kleed je wel warm aan he, zegt moeders. Ik wil geen zieke kinderen met kerst. Beiden antwoorden 
ze met een “ja mam” en trekken hun dikke sneeuwschoenen en kleding aan. Jasper pakt zijn slee en snelt 

er mee naar buiten de sneeuw in. Jasmijn stuift er achteraan. 
 

Laten we naar de hoge heuvel boven aan het dorp gaan, zegt Jasper, kunnen we mooi 
naar beneden roetsjen. Jasmijn vindt dit wel een tof idee en stemt er mee in. Wie als 
eerste boven is, daagt ze Jasper uit. Met zijn tweeën haasten ze zich zo snel mogelijk 
de heuvel op. Ik zit voorop hoor, zegt Jasper. Dan mag jij het volgende ritje voorop. 
Beiden gaan zitten op de slee, Jasper zet af en…..er komt nog niet echt beweging in 
de slee. Pffffff hahahaah, lacht Jasmijn, jij hebt blubberspierballen in je benen, ik zal je 
wel even helpen.  
 

Tegelijk zetten ze zich af en ROETSSSSJJJJJ daar gaan ze met z’n tweeën de heuvel 
af. Ze gaan steeds harder en harder en harder totdat ze plotseling met de slee van de grond komen. De 
slee vliegt hoger en hoger de lucht in. Jasper en Jasmijn weten niet wat ze overkomt en gillen het uit.  Wat 
is dit voor een slee??? gilt Jasmijn. Weet ik veel, ik had een gewone slee aan Sinterklaas gevraagd hoor, 
schreeuwt Jasper. Na enkele momenten worden ze allebei een beetje rustiger. En merken ze dat ze de 
slee kunnen besturen. Door naar links, rechts, boven en onder te leunen kunnen ze slee sturen. Pfff, zegt 
Jasmijn, dat is al een hele opluchting, dacht dat we anders kerstmis op de Noordpool zouden moeten 
vieren en daar heb ik echt geen zin in, veel te koud brrrrrr. 
 

Eigenlijk is dit best gaaf, roept Jasper. Ik denk dat er niemand zo’n vet gave slee als ons heeft. Nou, ik 
denk dat niemand eigenlijk ook zo’n ding mag hebben zegt Jasmijn. Supergevaarlijk man, je kan er zo af 
donderen en van alles breken. Hmm, daar heb je wel gelijk in antwoordt Jasper. Laten we maar weer terug 
naar de heuvel gaan, kijken of we nog een beetje netjes kunnen  landen. 
 

Jasper en Jasmijn vinden het toch wel een beetje eng om te moeten landen. Ok, en nu naar zachtjes naar 

voren leunen zegt Jasper tegen Jasmijn. Met z’n tweeën buigen ze iets naar voren maar dit gaat toch iets 

te hard en de slee komt met een harde plof op de sneeuw neer, Jasper en Jasmijn 

rollen over elkaar van de slee af. Beiden zijn helemaal wit van alle sneeuw die aan hun 

haar en kleren plakt. Zo, zegt Jasper lachend, hoef ik in ieder geval geen sneeuwpop 

meer te bouwen, kun jij namelijk wel voor door. Jasmijn begint hard te lachen en zegt, 

nou dan kun jij net zo goed naast mij gaan staan grappenmaker. Samen lachen ze 

hard om hun avontuur en gaan snel naar huis om weer lekker voor de open haard te 

kruipen en chocomelk te drinken. 
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Kleurplaat 



Oefeningen 

f 
v 

Vul de woorden van je <au> gedicht in! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trek de woorden met een streep naar de juiste beginletter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vul in: ei of ij.       

m.........d  spr.........  kr.........g  r.........p 
gr.........s  dw.........l  g.........t  bl......... 
f.........t   bl.........f  kl.........n  pl.........n 
vl.........  pr.........  tr.........n  k......... 
gl.........  kn.........pt  b.........l  r.........p 
str.........k  r.........s  l.........m  .........nd 
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Mijn buurman   
Mijn buurman heeft een trotse ………………... 

De staart van ‘t beest is groen met ……………………..,  
elk veertje rood als bessen………………………..,  

zijn ……………….. gebogen halsje …………………………….. 
Hij ……………………… het liefst op beren………………………… 

en schreeuwt alleen maar hard en …………………………. 
Mijn beste buurman ……………….. de ………………………, 

ligt op het gras voor dag en ………………………………. 
Die plek wordt ………………… al lekker ……………………………: 
gaat …………………… nu dansen bij de …………………………?   

Nee, hij blijft liggen en hij ……………………………….: 
‘Voor dansen is mijn jas te …………………………….’  



 
Dyslexie Centrum Twente          Dyslexiekrant 4 

Start bij de grote pijl 
en zoek je weg 
naar de uitgang! 
Onderweg kom je 
letters tegen! Deze 
letters vormen 
samen een zin.  
Succes! 

 
 

 
    
     

Het klokhuis heeft een informatief 
en leuk filmpje gemaakt over  
dyslexie.  
“Lezen lijkt heel vanzelfsprekend, 
maar mensen met dyslexie heb-
ben heel veel moeite met het 
herkennen van letters. En dat 
geeft dus lees- en schrijfproblemen. Wat is dyslexie nou precies 
en hoe kan het behandeld worden? Lisa legt uit welke testen je 
moet doen om er achter te komen of je dyslexie hebt. En welke 
oefeningen kan je doen om dyslexie onder controle te houden? 
Maar echt over gaat het 
nooit, je moet altijd blijven  

   oefenen.” 
Bekijk dit fimpje eens met je ouders, 
broertje of zusje. Maar vraag vooral 
ook eens aan je meester of juf, of je 

dit filmpje op het digibord aan de 
rest van de klas mag   laten zien. 
Zo leren de andere kinderen uit je 
klas ook wat dyslexie precies is. 

Ze snappen dan beter waarom je bij ons in behandeling bent, en waarom 
je bijvoorbeeld het opzoekboekje mag gebruiken, of meer tijd nodig hebt bij proefwerken en 
opdrachten. Een echte aanrader dus!  

Ga naar www.hetklokhuis.nl en typ in: Dyslexie 

Kijktip 

Doolhof 



Boekentips & films! 

Zoek de 10 verschillen 
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Geronimo Stilton, spannend voorgelezen! 
Lijkt je dat niet leuk: lekker op de achter-
bank in de auto of op je kamer luisteren 
naar een spannend voorgelezen boek van 
Geronimo Stilton? Dan heb je geluk: er 
zijn al van twee boeken van Geronimo 
luisterboeken gemaakt: Fantasia I en Mijn 
naam is Stilton, Geronimo Stilton. De boe-
ken worden heel spannend voorgelezen 
door Jan Meng, je weet wel, die ook de Harry Potter-
boeken heeft voorgelezen. 

Kinderboekenweekgeschenk: Bert en Bart 
De kinderboekenweek 2011 ging over Super-
helden en dapper durven zijn. Tjibbe Veld-
kamp en Kees de Boer schreven samen voor 
de Kinderboekenweek Bert en Bart redden de 
wereld. Een leuk, span-
nend en grappig boek, 

waarvan je een trailer op het inter-
net kunt kijken! Ga naar 
www.youtube.com en typ in:  
kinderboekenweekgeschenk 2011  

Dolfje Weerwolfje - de film 
Wie van jullie kent ze niet? De 
boeken van Dolfje Weerwolfje, 
geschreven door Paul van Loon. 
Het allereerste Dolfje boek is ver-
filmd en nu te zien in de bios-
coop! Super spannend! Lees het 
boek en bekijk de film! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannende familiefilm naar het populaire 

boek van Paul van Loon, over een jongen 

die op de nacht van zijn zevende verjaardag 

verandert in een weerwolf 


