
Informatieve websites die u kunt raadplegen 

De website van het Steunpunt Dyslexie valt onder de oudervereniging Balans. Hier vindt u allerlei 

informatie over het hebben van dyslexie en tips voor zowel thuis als op school. Ook organiseert het 

Steunpunt Dyslexie verschillende cursussen die interessant kunnen zijn voor uw zoon/dochter. 

http://www.steunpuntdyslexie.nl 

De website van het Masterplan Dyslexie geeft u duidelijkheid over de doelen die met het plan 

bereikt hopen te worden, namelijk een geïntegreerde aanpak van de begeleiding van de dyslectische 

leerling. 

http://www.masterplandyslexie.nl 

De website van Stichting Dedicon geeft u inzicht in de mogelijkheden omtrent alternatieve 

leesvormen waar dyslectische leerlingen gebruik van mogen maken. Dedicon is de uitgeverij van de 

Daisyboeken. U kunt er gesproken boeken bestellen die op de Daisyspeler, iPad (DaisyApp) of PC af 

te spelen zijn. De kosten van de boeken op CD-ROM/download (4,50 euro per boek) zijn te 

declareren bij het Isendoorn College. Het hebben van een dyslexieverklaring is een vereiste om deze 

luisterboeken te bestellen.  

http://www.dedicon.nl 

Op de website van Lexima vindt u alle informatie over hulpmiddelen voor dyslectische leerlingen. 

Het doel van Lexima is de leerling voorzien van hulpmiddelen/software, met als gevolg dat de leerling 

zelfstandig voor school aan de slag kan gaan en niet afhankelijk hoeft te zijn van de docent of ouders.  

http://www.lexima.nl 

Op de website van Aangepast Lezen kunt u op grond van de dyslexieverklaring voorgelezen 

leesboeken bestellen. Dit is een gratis dienst van de Nederlandse Bibliotheek met als doel het lezen 

toegankelijk maken voor iedereen, ook als je een leeshandicap zoals dyslexie hebt.  

http://www.aangepastlezen.nl/home 

Het Protocol Dyslexie voor het Voortgezet Onderwijs kan via deze website besteld of gratis 

gedownload worden.  

http://www.kpcgroep.nl/kpc-groep/publicaties/protocol-dyslexie-voortgezet-onderwijs.aspx 

Het Isendoorn College werkt samen met het Samenwerkingsverband Zutphen. De GZ-psycholoog 

van deze instelling beoordeelt de dyslexieonderzoeken die op het Isendoorn College tijdens de 

brugklasscreening worden afgenomen.  

http://www.swvregiozutphen.nl 
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