Voorwoord
Ik hou mijn spreekbeurt over Dyslexie. Zelf heb ik ook
dyslexie. Ik hoop dat jullie mij beter begrijpen wat
dyslexie is en wat het betekent om dyslexie te hebben.
Ook waarom ik een laptop en sprint gebruik.
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Wat is dyslexie ?

Dyslexie betekent dat iemand ernstige problemen
heeft met lezen en/of spelling. Ook al krijgen ze
extra les of logopedie, dan nog blijft het moeilijk.
Dyslexie heeft niets te maken met of je slim of dom
bent. Vaak komt dyslexie voor bij normale of hoge
intelligentie ( hoe slim je bent ). Dyslexie zit in je
hersenen, soms werken je hersenen niet goed
samen of het is moeilijk bereikbaar. Daar kun je
niets aan doen, het is het zelfde als je bruine of
blauwe ogen heb, daar kun je ook niets aan doen.
Problemen bij het lezen :
De leesproblemen van kinderen met dyslexie is
vaak ook bij het hardop lezen. Sommige kinderen
lezen heel langzaam en andere kinderen lezen
woorden spellend. Andere kinderen lezen wel in
een hoog tempo maar raden soms een woord die
ze niet herkennen en vergeten woorden te lezen.
Sommige kinderen hebben het allebei. Ook
begrijpend lezen is heel moeilijk. Weten waar je
text over gaat, wat belangrijk is en wat bij elkaar
hoort.

Problemen bij spelling :
De spellingsregels onthouden is op zich niet
moeilijk, maar ze toepassen wel. Zo hoor je
bijvoorbeeld in het woord gelukkig, 3 keer de letter
u. Maar je schrijft het niet 3 keer met de letter u. Dit
is voor dyslectische kinderen heel moeilijk en
verwarrend. Je hoort het wel, maar schrijft het
toch anders. Het automatiseren is heel erg moeilijk
voor dyslectische kinderen. En het blijft ook niet
hangen omdat het heel warrig in het hoofd word
opgeslagen

Problemen bij het schrijven :
Kinderen met dyslexie schrijven vaak onleesbaar
en maken veel doorhalingen ( strepen ). Bij

kinderen die wel leesbaar schrijven, valt het trage
schrijftempo op.

Mijn dyslexie houd in dat ik problemen heb met
spelling, schrijven en radend en begrijpend lezen.
Technisch kan ik wel lezen, ik ben gewoon avi uit.

2. Onderzoek

Er is onderzoek gedaan naar de hersenen van
kinderen die dyslexie hebben en die geen dyslexie
hebben. Binnen in de hersenen van een kind met
dyslexie ziet het er anders uit dan van een kind
zonder dyslexie. Kinderen die bijvoorbeeld ADHD,
of een anderen stoornis hebben, hebben meer
kans op dyslexie. Ook als een van je ouders of
allebei dyslexie hebben is de kans dat je ook
dyslexie krijgt heel groot. Dyslexie is dus erfelijk.
Wetenschappelijk is het bewezen dat dyslexie niet
te genezen is.
Bij mij is het niet erfelijk. Het heeft te maken met
mijn Si. Daar vertel ik later meer over in het
hoofdstuk mijn dyslexie.
Wisten jullie trouwens al dat de baas van Ikea
dyslectisch is? ( vandaar dat naam voor alle kasten
Billy is ) Steve Jobs de baas van Apple, was ook
dyslectisch. En ook Walt Disney zelf was een
dyslect.

3. Hulp middelen

Je heb veel verschillende hulp middelen, die
kinderen met dyslexie kunnen helpen.
-

sprint
kurzweil
dragon
mindmappen
Daisy speler
Readingpen

Sprint en kurzweil zijn programma’s voor op de
computer. Hiermee kan ik texten laten voorlezen
en alles wat ik typ leest ze ook voor ( en nog
veel meer ). Dragon is een programma ook voor
op de computer, alles wat je inspreekt in de
microfoon word in text omgezet. Mindmappen is
een programma voor ook op de computer. Dit
helpt mij om een spreekbeurt te maken. Daisy
speler is een soort van cd speler, alleen met
oordopjes. Deze leest cd’s voor. Een
readingpen is een pen die je over de text kunt
halen en die leest het dan voor.
Ik gebruik sprint en mindmappen. Als ik naar het
voorgezet onderwijs gaat krijg ik dragon. En ik
laat wel zien hoe mindmappen moet op het bord.

4. Logopedie

Als je dyslexie heb ga je naar de logopedie. Bij de
logopedie krijg je allemaal testen. Dan gaat ze
kijken wat voor soort dyslexie je heb. Dan kan ze
een plan gaan maken om je te helpen, en dingen
te verbeteren. Zo ligt het aan de soort dyslexie, en
kan ze oefeningen met je doen. Ik oefen met mijn
logopediste samenvattingen maken. Ik doe daar
ook nieuwsbegrip. Ook ben ik bezig met mindmappen. En sommige kinderen oefenen ook de
spellingsregels.

5. Mijn dyslexie

Ik heb een zware vorm van dyslexie. Ik heb veel
moeite met spelling, begrijpend lezen. Ik heb ook
geen woordbeeld. Dit hebben de meeste
dyslectische kinderen niet. Dat houdt in dat als de
juf bijvoorbeeld zegt dat je het woord “paard” moet
opschrijven, de niet dyslectische kinderen het
woordje in hun hoofd zien en dyslectische kinderen
niet. Ik heb de spellingsregels geoefend bij de
logopediste. Maar het lukte niet. Binnen kort gaan
we iets nieuws proberen. Dat heet pi-spello. Dan
krijgen bepaalde letters een kleur. Ik werk met
sprint bij de logopedie. Ook mindmappen heb ik bij
haar geleerd. Mijn logopediste heet Barbara. Ik ga
al bijna 2 jaar naar haar toe. Ik heb ook si. Si
betekent bijvoorbeeld dat mijn motoriek niet goed
is. Zo heb ik 4 jaar fysiotherapie gehad. Hier kreeg
ik allemaal oefeningen om mijn spieren goed
samen te laten werken. Vandaar dat ik op een
laptop werk.

6. Nawoord

Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie
nu iets meer te weten zijn gekomen over dyslexie.
Dat kinderen met dyslexie absoluut niet dom zijn.
Als jullie een keer willen zien hoe de sprint werkt
mag je het altijd vragen. Dit was mijn spreekbeurt.

