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•

De individuele leesontwikkeling van elk kind volgen, dus nagaan of elk kind voldoende vooruitgang maakt met lezen.

Omschrijving
AVI-niveau is de afkorting voor Analyse Van
Individualiseringsvormen.
De AVI-toets bestaat uit negen leeskaarten, één voor elk
niveau. (Een A- en een B-versie)
Deze lopen op in moeilijkheidsgraad.
Elke leeskaart bevat een tekst die een afgerond verhaal
vormt.
Deze tekst voldoet aan alle kenmerken van het betreffende AVI-niveau.
Om het leesniveau waarop een kind mag lezen te bepalen moeten we weten:
+ Hoeveel leestijd het nodig heeft.
+ Hoeveel fouten het leest.
Afhankelijk van die leestijd en het aantal fouten weten we
of die tekst (dus het niveau)
+ te gemakkelijk (beheersingsniveau "B")
+ juist gepast (instructieniveau "I")
+ of te moeilijk (frustratieniveau "V") is.
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De bedoeling is dat je bij elke naam een wat concreter
beeld kan vormen van de invloed van de stoornis op het
klasgebeuren.
De diagnostiek van een leerstoornis gebeurt door professionelen met nodige achtergrond en bij voorkeur door
een multi-disciplinair team. Bij vermoeden van een leerstoornis bij een leerling, verwijst de school best door
naar het CLB voor verder onderzoek.
Leerproblemen en leerstoornissen
In het gewoon onderwijs (lager, secundair en hoger) ondervindt 5 a 10% van de leerlingen in mindere of meerdere mate problemen ten gevolge van leerstoornissen.
Momenteel ontbreekt in de opleiding de informatie
noodzakelijk voor de onderkenning, de preventie en de
remediering van deze normaal begaafde leerlingen. In
België is de hulp aan minder begaafde kinderen sterk
uitgebouwd, maar inzake de geïntegreerde aanpak van
normaal begaafde leerlingen met leerstoornissen loopt
België sterk achterop ten aanzien van bijvoorbeeld Nederland en Groot-Brittannië.
Leerlingen met een leerstoornis hebben een normale tot
meer dan gemiddelde intelligentie, een normale schoolloopbaan, geen zintuiglijke of motorische handicaps,
geen neurologische of emotionele stoornissen, zijn voldoende gemotiveerd en functioneren in een normale sociale omgeving. Niets laat dus vermoeden dat deze leerlingen ernstige moeilijkheden zullen ondervinden bij het
aanleren van de gewone leerstof.
Nochtans blijkt een groep leerlingen opvallende moeilijkheden te hebben met vaardig lezen en/of spellen (dyslexie) of met rekenen (dyscalculie). Ondanks extra aandacht, begeleiding en therapie blijft de automatisering
van de aangeleerde leerstof heel zwak, terwijl diezelfde
aandacht of begeleiding bij leerlingen met leerachterstanden snel resultaten oplevert.
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AVI 7 is voldoende om zich in het gewone leven uit de
slag te halen. Deze leerlingen hebben het wel heel moeilijk om te volgen in andere lessen.
B.v.: WO-lessen

3 Leerstoornissen in de klas
Dit artikel biedt een korte omschrijving van de meest
frequente leerstoornissen bij normaal begaafde kinderen.
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Jongeren met leerstoornissen krijgen in de schoolomgeving nog te vaak en ten onrechte de stempel 'dom' of
'lui'. Leerstoornissen hebben inderdaad als gevolg dat
eenvoudige automatismen bij lezen, spellen en rekenen
blijvend moeilijkheden opleveren waardoor leerlingen
telkens opnieuw fouten maken. Vele van deze leerlingen
kunnen nochtans op een merkwaardig originele manier
probleemoplossend denken.
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Leerkrachten beschikken vaak over onvoldoende kennis
om de problematiek te kunnen herkennen en erkennen.
Dit leidt tot nodeloos onbegrip en verkeerde oriëntering.
Onderstaande voorbeelden maken dat duidelijk.
* Ben volgt momenteel de derde licentie filosofie. Als 13jarige kwam hij echter in het beroepsonderwijs terecht.
Oorzaak was een foutieve oriëntering wegens een gebrek aan kennis bij de betreffende leerkrachten.
* Steven (26 jaar) verloor voor de derde maal zijn job. In
zijn werk als telefonist en magazijnbeheerder maakte hij
te veel fouten. Hij volgde opleidingen waarin de aandacht ging naar geautomatiseerd lezen en schrijven en
het omgaan met cijfers. Hij schaamt zich over zijn gebrekkige lees- en schrijjvaardigheden. Nu vraagt hij om
meer informatie en een duidelijke diagnose, vermits hij
op het vlak van redeneren heel wat vaardigheden heeft.
Leerstoornissen zijn in een groot aantal gevallen erfelijk.
Een tijdige diagnose en een deskundige aanpak hebben
dus ook positieve gevolgen voor de volgende generatie.
De term "leerproblemen" is een globale noemer voor
problemen in verband met de verwerking van de leerstof.
Het begrip omvat verschillende deelproblemen. Deze
komen dikwijls in combinatie voor, wat de behandeling
niet altijd gemakkelijk maakt. Voor normaalbegaafde leerlingen met leerstoornissen komt falen op school hard
aan. Hun omgeving en zijzelf hebben hoge verwachtingen. Het niet kunnen beantwoorden aan die verwachtingen is vaak oorzaak van faalangst en psychosociale
moeilijkheden.
Een kort overzicht van primaire en secundaire leerstoornissen
1.
Taalstoornissen
1.1.
Dyslexie
Leerlingen met dyslexie hebben opvallende en blijvende
moeilijkheden met lezen en spellen en dit ondanks een
goed onderwijs, normale economische, sociale en emotionele omstandigheden en zonder dat er sprake is van
een duidelijke handicap. Als normaal begaafde leerlingen
dyslectisch zijn ondervinden zij veel onbegrip in hun omgeving. De fouten die zij maken lijken op verstrooidheidsfouten die gemakkelijk te vermijden waren (bv. 'kineren'
in plaats van 'kinderen'). Zij lezen hun vragen dikwijls
verkeerd en antwoorden dan ook fout of onvolledig. In
vreemde talen leidt dit tot heel wat problemen.
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1.2.
Dysorthografie
Men spreekt van dysorthografie als leerlingen opvallende
spellingmoeilijkheden vertonen en bovendien ook een
gestoord handschrift hebben. Het geschrift is moeilijk
leesbaar, ongeordend en slordig. Leerkrachten moeten
dus extra moeite doen om toetsen en taken te lezen en
verbeteren. Het gebeurt regelmatig dat goede antwoorden of goede opstellen laag gequoteerd worden omwille
van de slechte leesbaarheid ervan.
1.3.
Dysfasie
Men spreekt van dysfasie als leerlingen opvallende problemen vertonen met taaibegrip (passieve taalkennis) en/
of taalgebruik (actieve taalkennis). Deze leerlingen hebben niet noodzakelijk lees- en/of spellingproblemen. Zij
hebben opvallende moeite met het begrijpen van teksten
en met het verwerven van woordenschat.
2.
Rekenstoornissen
2.1. Dyscalculie (automatiseringsstoornis)
Bij dyscalculie zijn er problemen met het verwerken van
informatie. Het kortetermijngeheugen functioneert niet
goed. Er kan maar weinig informatie tegelijk worden
vastgehouden en er is voortdurend interferentie en verwarring. De kans dat kennis en werkwijzen goed geïntegreerd
worden is kleiner. We zien ook heel frequent problemen
met de visuele voorstelling en de ontwikkeling van vaardigheden die een beroep doen om ruimte- en tijdsbegrip. Dyslectische kinderen hebben meer kans op rekenproblemen o.w.v. de automatiseringsmoeilijkheden en
het beperkt geheugen. De taalproblemen (gebrekkige
actieve of passieve taalkennis, problemen met lezen,
spellen en verwoorden) hebben ook een negatieve invloed op het rekenen. Heel wat rekenbegrippen zijn aanvankelijk taaibegrippen (bv. komt net voor, komt net na,
minder, meer, de helft, ...). De symboolzwakte speelt
uiteraard ook een rol, zeker in de aanvangsfase.
Kinderen met zwakkere intellectuele mogelijkheden en
hardnekkige leerstoornissen beschikken over weinig
compenserende mogelijkheden. Enkel een zeer doelgerichte en doordachte aanpak maakt blijvende vorderingen mogelijk
2.2.
Non Verbal Learning Disorder (NLD)
Bij NLD gaan leer- en gedragsproblemen samen. Kinderen met NLD hebben in het algemeen een rijke woordenschat, een goed geheugen voor verbale informatie
en soms een uitzonderlijk geheugen voor specifieke cijfergegevens als geschiedkundige data of cijferweetjes uit
de biologie of aardrijkskunde. Het technisch lezen en
spellen lukt behoorlijk.
Opvallend zwakker zijn de rekenvaardigheden, vooral
wanneer er een beroep wordt gedaan op integratie van
talige en visueel-ruimtelijke aspecten. Zij lijken de visueelruimtelijke voorstelling niet te kunnen integreren. Zij hebben opvallende moeilijkheden met het integreren en toepassen van nieuwe rekentechnieken en rekeninzichten.
Het hoofdrekenen en de cijfertechnieken lukken na verloop van tijd en voldoende oefening vrij goed. Vraagstukken, visueel-ruimtelijke opdrachten in meetkunde en visuele opgaven geven onverwacht grote problemen. De
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rekenproblemen zijn hardnekkig en vooral op inzichtelijk
vlak worden de tekorten steeds moeilijker te remediëren.
Kinderen met NLD hebben bovendien problemen met de
motoriek en het handschrift. Sociaal en emotioneel reageren zij op een opvallend sterk verbale manier. In hun
omgang met volwassenen zijn zij dikwijls gelijktijdig afhankelijk en eigengereid. Zij kunnen moeilijk flexibel omgaan met veranderende situaties, falen waar ze regels en
structuren moeten toepassen en hebben heel wat moeite met de complexe sociale regels.
2.3.
Visueel-ruimtelijke problemen
Leerlingen met visueel-ruimtelijke problemen hebben
opvallende moeilijkheden met meetkunde. De koppeling
tussen woord en beeld is sterk verstoord. Zij kunnen zich
verbaal goed uitdrukken en hebben een goed logischanalystisch denkvermogen, maar zij houden heel weinig
of geen rekening met visuele elementen. Vakken als biologie en aardrijkskunde kunnen ook problemen opleveren.
3. Andere stoornissen
3.1. Dyspraxie
Men spreekt van dyspraxie als leerlingen, ondanks een
normale intelligentie, blijvende en opvallende moeilijkheden hebben met fïjnmotorische vaardigheden. Dit is te
merken aan een bijna onleesbaar geschrift, problemen
op het vlak van meetkundig tekenen, de onmogelijkheid
om blokfluit te spelen en heel wat problemen in de lessen lichamelijke en artistieke opvoeding.
3.2.
Aandachtsstoornissen (ADD)
Kinderen die ondanks een adequaat sociaal en emotioneel milieu en los van handicaps niet in staat zijn gedurende een beperkte tijd hun aandacht bij een taak te
houden, noemt men aandachtsgestoord.
Als deze kinderen goed begaafd zijn, slagen zij erin op
school een deel van de noodzakelijke informatie en kennis te verwerven. Na enkele jaren onderwijs zijn er wel
ernstige hiaten in hun basiskennis. Een voorbeeld hiervan is de onvoldoende beheersing van de tafels welke
noodzakelijk is voor het vlot kunnen werken met cijfertechnieken, breuken, procenten en verhoudingen.
Deze leerlingen behalen wisselende resultaten op school.
Deze wisselende resultaten roepen heel wat wrevel op,
zowel bij ouders als bij leerkrachten. Zij tonen immers
aan dat de leerlingen de leerstof wel begrijpen en wekken daardoor de sterke indruk dat deze kinderen niet
gemotiveerd of zelfs onwillig zijn. Deze leerlingen kunnen
erg storend zijn in de klas. Zij zitten voortdurend te prutsen, zijn afgeleid, werken niet door en vragen heel veel
extra aandacht van de leerkracht.

3.3.
Hyperactiviteit (ADHD)
Een aantal leerlingen is overbeweeglijk. Men noemt ze
ook wel hyperkinetisch. Deze leerlingen zitten zelden of
nooit stil en storen het klasgebeuren. In de meeste gevallen gaat hyperactiviteit samen met aandachtsstoornissen.
Het zijn leerlingen die gemakkelijk straf krijgen en soms
zelfs van school gestuurd worden. Zij verliezen veel punten omdat zij zelden in orde zijn met hun taken. Door
hun gebrek aan structuur verliezen zij taken en notities
en slagen zij er niet in te integreren wat van hen verwacht wordt.
3.4.
Non Verbal Learning Disorder (NLD)
Deze leerlingen presteren vlot op verbaal gebied en hebben geen opvallende moeilijkheden met spellen. Ze falen
echter waar ze regels en structuren moeten toepassen
en hebben heel wat moeite met de complexe sociale
regels.
3.5.
Syndroom van Asperger
Deze leerlingen zijn goed tot hoog begaafd, maar hebben beperkte sociale vaardigheden. Zij kunnen op sociaal vlak weinig flexibel zijn en hebben moeite om zich
aan groepsregels en normen aan te passen. Deze stoornis wordt ook omschreven als een lichte vorm van autisme.
3.6.
Goed begaafde onderpresteerders
Goed begaafde onderpresteerders beschikken over een
grote intellectuele nieuwsgierigheid. Zij willen van alles
het 'hoe' en het 'waarom' kennen. Voortdurend vragen
en argumenteren leidt soms tot hyperkritisch gedrag.
Zij hebben een goed redeneervermogen: zij kunnen omgaan met abstracte concepten en merken verbanden
op. Daardoor slagen zij erin zeer vlug inconsistenties,
redeneerfouten of foutieve informatie aan te duiden. Zij
kunnen het verbaal goed uitleggen en beschikken over
een uitgebreide woordenschat.Toch slagen zij er soms
niet in een goede en verzorgde taak af te leveren.
Wanneer zij door iets geboeid worden, zullen zij gericht
en precies observeren. Op andere momenten zijn ze
echter rusteloos en onaandachtig of zitten ze te dagdromen. Zij denken divergent en zoeken naar andere
manieren om problemen op te lossen. Soms zijn
zij niet gewillig om instructies op te volgen omdat zij de
dingen op hun eigen manier willen doen.
Zij nemen initiatief en werken bij voorkeur zelfstandig.
Soms weigeren ze deel te nemen aan groepsactiviteiten
en zijn ze niet coöperatief. Deze leerlingen zijn perfectionisten. Zij stellen ongewoon hoge eisen aan zichzelf en
raken gefrustreerd als zij daar niet aan kunnen beantwoorden. Dit kan tot faalangst leiden. Zij zijn geïnteresseerd en worden door veel onderwerpen geboeid. Hun
hobby's zijn soms ongewoon, maar worden met groot
enthousiasme beoefend.
Hun interesses kunnen wel erg wisselend zijn. Binnen
een bepaald domein beschikken zij over een uitgebreide
kennis en heel wat vaardigheden, maar zij kunnen zich
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moeilijk inzetten voor schoolvakken die niet aansluiten bij
hun interessewereld. Zij houden zich graag bezig met
onderwerpen van eerder filosofische aard, zoals de betekenis van het leven of het concept van de ruimte.
Zij vertonen vaak gevoelig en gespannen gedrag. Zij reageren vlug op afwijzing of geraken gemakkelijk gefrustreerd.

5

maar versterkt worden. In deze bijdrage worden praktische tips en adviezen gegeven over hoe u met een probleem kunt omgaan.
1
Spreek de juiste persoon aan, het personeelslid
dat het meest direct betrokken is. In de meeste gevallen
is dit de leerkracht. Hoedt u voor geroddel ‘achter de
rug’. Problemen kunnen buiten de schoolmuren een eigen leven gaan leiden en buiten proporties worden opgeblazen. Daar is niemand bij gebaat.
2 Wacht niet te lang met het signaleren van het probleem. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter dat is.
Ook als de leerkracht nog weinig weet van het probleeem, is het verstandig om actie te ondernemen. Wie
kennis heeft van een probleem, zal er in ieder geval over
na gaan denken. En dat is het begin van een oplossing.
Bedenk dat leerkrachten niet alles kunnen signaleren, in
de meeste gevallen is de leerkracht blij dat u hem of haar
tijdig op de hoogte hebt gesteld van het ontstaan of het
bestaan van een probleem.
3
Maak snel een afspraak met de betrokken leerkracht. Dit kan telefonisch, door middel van een briefje of
persoonlijk voor of na schooltijd. Vaak zal de leerkracht
het probleem aanhoren maar nog niet meteen een
standpunt geven. Maak een afspraak, bij voorkeur zonder uw betrokken kind, zodat u in alle rust met elkaar de
problemen kunt bespreken.

Voor het schoolteam is het onmogelijk zicht te houden
op alle problemen op school, laat staan ze in de kiem te
smoren. Lesgeven is bij uitstek mensenwerk, daar zullen
altijd conflicten blijven ontstaan o.m. in verband met het
pedagogisch handelen, het begeleiden van leerlingen,
het stellen van een diagnose, de prestaties van leerlingen, sociale omgang, miscommunicatie met ouders,
verkeerd straffen,…
Ouders klagen niet zomaar. Ze schromen vaak om een
probleem aan een leerkracht voor te leggen. Ouders
hebben veel vertrouwen in de deskundigheid van de
leerkrachten op onderwijsgebied. Leerkrachten waarderen uw deskundigheid op het gebied van het opvoeden
van uw kinderen. Alle reden om een ontevredenheid ernstig te nemen en er samen werk van te maken.
Door tijdig een goed gesprek te voeren kunnen problemen die dreigen te escaleren, voorkomen worden.
School en ouders zijn elkaars partner bij het scheppen
van een goed schoolklimaat. Wat doet u als u of uw kind
een probleem heeft met de school? Door met elkaar te
praten en vooral goed te luisteren zullen veel problemen
nooit een klacht worden. Problemen zijn er om in een
vroeg stadium herkend en onderkend te worden. Nog
even de kat uit de boom kijken, draagt niet bij aan een
snelle oplossing. Al te vaak krijgt het daardoor de tijd om
door te woekeren, waardoor de negatieve effecten alleen
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4 Geef duidelijk aan wat het probleem is. Beperk u
tot hoofdzaken, vermijd details. Illustreer met feiten. Geef
ook de leerkracht de mogelijkheid zijn of haar visie te
geven. Wijs hem niet meteen af en reageer er zeker niet
al te impulsief op. Vragen om uitleg aan een leerkracht is
in het onderwijs de gewoonste zaak van de wereld. Op
die manier zal het probleem snel helder zijn, waarna er
aan de oplossing kan gewerkt worden. Hou er overigens
rekening mee dat iedereen een probleem vanuit een andere invalshoek ervaart. Die van u is anders dan die van
de leerkracht. En wellicht behoorlijk anders dan door uw
kind aan u is verteld.
5
Bedenk mogelijke oplossingen. Het probleem
stellen is één; een oplossing aandragen is twee. Voorstellen voor oplossingen kunnen het gesprek in de goede richting duwen. Het vinden van een oplossing is één
ding. Het is van belang om verder van tijd tot tijd te controleren of iedereen zich aan de afspraken houdt en of
de aanpak succes heeft.
6 Doe, als u er samen niet uitkomt, een beroep op de
directeur of afhankelijk van het probleem de zorgcoördinator.
Het ligt voor de hand om het probleem met de direct
betrokken leerkracht te bespreken. De ervaring leert dat
de meeste problemen al op dit niveau kunnen worden
opgelost. Leidt het gesprek niet tot resultaat, dan is het
nodig de directeur te betrekken. Vaak is de directie reeds
geïnformeerd door de betrokken leerkracht. Het is belangrijk dat u de schoolleiding duidelijk uw visie op het
probleem geeft en ook aangeeft op welke punten u niet
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tot een oplossing kon komen. Meestal volgt dan een
gesprek in aanwezigheid van de betrokken ouder(s) en
leerkracht.
Aan de school is vanuit het CLB een consulente verbonden. Mevr. Lut De Vos kan als onafhankelijk vertrouwenspersoon bemiddelen om tot overeen-stemming te
komen wanneer er niet onmiddellijk een oplossing voor
de problematiek voorhanden is.

-

En toch…
problemen voorkomen is beter dan genezen….

Sint-Barbaracollege
een brede zorg voor elk kind
Op het vlak van aandacht voor elk kind heeft onze
school een lange traditie. Het inschakelen van een taakleraar binnen het lager onderwijs, en later in het kleuter,
was een primeur voor de streek. Reeds sedert een tiental jaar werd onze school bijkomende lestijden zorg toegekend op basis van een goedgekeurd actieplan.
Zo werden de mogelijkheden verhoogt om kinderen –
met hun eigen geaardheid en mogelijkheden – op hun
eigen ontwikkelingsniveau aan te spreken. Vanuit deze
jarenlange ervaring en scholing van onze leerkrachten is
de zorg om alle kinderen persoonlijk te benaderen en te
begeleiden een essentieel onderdeel van onze opdracht
geworden en eerlijk gezegd, niet altijd het eenvoudigste
luik! De voldoening is echter groot!
Een paar realisaties :
- Een vernieuwende klaspraktijk met werkvormen die het zelfstandig werken stimuleren,
waarbij het klasleven aangenamer wordt en kinderen opdrachten krijgen waaraan ze op eigen
niveau en in eigen tempo kunnen werken met
o.a. inschakeling van computerprogramma’s.
Werk maken dus van ZELFSTANDIGHEID,
VERBONDENHEID en DIFFERENTIATIE.
- Het nauw aansluiten van onze eerste leerjaren
bij de derde kleuterklas, zodat grote verschillen
in werktempo, concentratie en interesse worden
opgevangen door een gevarieerd aanbod van
activiteiten met een speels karakter in aantrekkelijke hoeken.
- Het inschakelen van een kinderverzorgster
voor de opvang van peuters, kansarmen en uiteraard daar waar de kleuterleidsters de hulp het
meest nodig hebben.
- Ook in de hogere klassen worden meer en meer
momenten ingeschakeld waarbij de leerlingen
spontaan onder eigen verantwoordelijkheid
werken, zelf de leiding krijgen over hun taken of
studieopdrachten : hoekenwerk, contractwerk,
kiesuurtje, keuzemomenten
- Aandacht voor differentiatie in het
leesonderwijs.Tijdens het tandemlezen begeleidt een oudere leerling een jongere. Zo verbe-
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-

-

teren niet alleen de leesprestaties, maar wordt
ook het zelfbeeld positief versterkt en ontwikkelen zich de sociale en communicatievaardigheden. Ook de ouders zijn we van harte dankbaar
voor hun begeleiding tijdens leesbeleving.
Een huiswerkbeleid, waarbij huiswerk geven
slechts zinvol is wanneer het huiswerk zelf zinvol
is.
Het kindvolgsysteem voor onze leerlingen vanuit de vraag ‘hoe elk van de kinderen het in de
klasgroep maakt’. Het antwoord wordt gezocht
in het geregeld peilen naar hun welbevinden,
betrokkenheid en competenties, om van daaruit
concreet aan de slag te gaan. Het helpt om tijdig te achterhalen welke kinderen uit de boot
(dreigen te) vallen.
Het uitbouwen van een orthotheek met een
arsenaal aan leermiddelen om onmiddellijk en
efficiënt leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen daadwerkelijk te helpen de draad
weer op te nemen.
Het verlagen van de drempel naar het secundair onderwijs door de leerlingen te leren studeren en via geregelde ontmoetingen en uitwisselingen met secundaire scholen.
Geregelde zitdagen op school van onze CLBconsulente (zie maandkalender).
Samenwerkingsakkoorden met het buitengewoon onderwijs, CLB, revalidatiecentrum ,…

DE SCHOOL BIEDT EERSTELIJNSZORG VOOR
UW KIND MET SPECIFIEKE NODEN
Maakt u zich zorgen over uw kind? Maken wij ons
zorgen over uw kind? Heeft u vragen, bedenkingen
of suggesties? Aarzel niet contact te nemen met de
school.

Zorgcoördinator Kurt Van Maldergem

BIJ WIE KAN U TERECHT? VERANTWOORDELIJKEN INTERN ZORGBELEID VAN DE
SCHOOL
In de eerste plaats de klastitularis van uw kind,
maar ook
Kurt Van Maldergem, deeltijds interne zorg-coördinator, 09/3600596

