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EGES, dyslexiezorg

AANMELDING  TRAJECT  DYSLEXIE  JEUGDZORG (EED)
naam: geb.plaats: 
geb.dat.: jongen/meisje: 
e-mail: telefoon:
BSN: 

school: groep/klas: 

straat/nr: blijven zitten: 

plaats: postcode: 

leerkracht: telefoon: 

IB’er: directie: 

E-mail IB’er: 
Ondergetekenden, interne begeleider en directie van de hiervoor genoemde school, verklaren dat bij 
de hiervoor genoemde leerling ernstige en enkelvoudige  dyslexie wordt vermoed op grond van zowel 
zeer lage scores alsmede een toenemende en hardnekkige achterstand op het gebied van lezen (en 
spelling), ondanks de hierna genoemde extra begeleiding. 
(Afvinken en invullen door de IB’er en schoolleiding. Bijlagen nummeren s.v.p) 

Korte beschrijving van het lees- en spellingprobleem: 

Uitvoerige beschrijving lees- en spellingproblemen 
in de bijlage(n) nrs.:---->(noteren hiernaast)

Er hebben minstens twee behandelperioden 
plaatsgevonden van minimaal 6 maanden 
met drie meetmomenten op zorgniveau 3.

Omschrijving van de drie meetmomenten, data, gebruikte 
toetsen, resultaten en criteria in de bijlagen nrs.:---->

z.o.z.

 06-ouders:

Omschrijving van de individuele interventies op de 
zorgniveaus met frequentie, duur in minuten, evaluaties 
en besprekingen ondertekend door de ouders in 
bijlagen. Dus 3x handelingsplan in bijlagen:--->

 Er is met standaardtoetsen vastgesteld dat er drie maal 
op E-niveau is gescoord bij lezen.

Uitdraai van het leerlingvolgsysteem 
toegevoegd als bijlagen nrs.:---->

van

van

tot

tot

HP 1e periode, HP 2e periode en 
ook HP lopende periode !!!

straat/nr: postc./plaats: 

1e:

2e:

Brincode:

Nr: 17026
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Er zijn geen vermoedens of verklaringen bekend van andere leer- en/of gedragsstoornissen .

Andere bijlage(n) in het aangeleverde dossier (met nummers): 

Argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie 
met aantonen van didactische resistentie e.d. 

ll.  behoort tot 10% zwaksten voor lezen, E-score (of -V)

Andere eventuele opmerkingen: 

Aldus naar waarheid ingevuld: Datum: Plaats: 

Naam en handtekening interne begeleider,

Naam en handtekening directie,

ll. behoort tot 16% zwaksten voor lezen, (D-score) en 10% zwaksten voor 

spellen, (E-score) Argumentatie:

Er is geen sprake van ADHD of epileptie, tenzij dat het door medicatie of i.d. onder controle is.

Er is geen sprake van een diagnose of vermoeden NLD 

Er is geen sprake van een brede taalstoornis met 
PGB/LGB of rugzakje (cluster 2)
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Heeft voldoende onderwijs gevolgd. 
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