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1. Inleiding 

 

De sint Jozef besteedt veel aandacht aan het vroegtijdig signaleren en de 

begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen. Indien deze zorg en 

begeleiding weinig of geen resultaten heeft spreken we van ernstige lees- en 

spellingproblemen of dyslexie.  

Als definitie van dyslexie hanteren we de definitie van de Stichting Dyslexie 

Nederland (2008): 

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig 

probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het 

lezen en/of spellen op woordniveau (Stichting Dyslexie Nederland, 2008) 

 

Bij leerlingen met dyslexie is het lees-/spellingsprobleem hardnekkig. 

- Hardnekkigheid: De hardnekkigheid moet over een langere periode met 

herhaalde testafnames aangetoond worden. Hardnekkigheid blijkt als extra, 

planmatige en intensieve didactische maatregelen en remediëringsinspanningen 

nauwelijks vooruitgang boekt op genormeerde toetsen gedurende ten minste een 

half jaar intensieve begeleiding (twee interventieperioden van elk minimaal twaalf 

effectieve weken). 

- Intensieve begeleiding: ten minste 60 minuten per week extra begeleiding over 

meerdere dagen, volgens een planmatige, effectief gebleken aanpak. 

- Bij leerlingen met dyslexie blijft er altijd een zekere achterstand bestaan, ook na 

systematische hulp. Dus ook na een periode van intensieve begeleiding en 

behandeling, zal een leerling met dyslexie problemen met lezen en schrijven 

blijven ervaren: dyslexie heb je voor het leven (zie ook van er Leij, 2003) 

 

Lees- en spellingproblemen doen zich voor bij tien procent van onze leerlingen. 

Om de hardnekkigheid van de lees- en spellingsproblemen vast te kunnen 

stellen, moet zijn aangetoond dat, na een periode van intensieve en planmatig 

opgezette begeleiding het automatiseringsprobleem zich onverlet blijft voordoen. 

De lees- en/of spellingsprestaties van leerlingen met dyslexie behoren bij 

herhaling tot de zwakste 3 à 4 procent op landelijk genormeerde toetsen zoals de 

Drie-Minuten-Toets en de spellingtoets. 

In dit protocol wordt beschreven hoe op de St. Jozef wordt gewerkt aan het 

voorkomen, onderkennen en aanpakken van lees- en spellingproblemen. Dit 

protocol maakt onderdeel uit van het zorgplan van de st. Jozef. 

 

 

 



 

 

 

Op onze school is het ABCDE principe van toepassing. Dat wil zeggen: 

Accepteren,  Begrijpen, Compenseren, Dispenseren en Extra leerhulp. 

  

- Accepteren dat het kind problemen heeft als gevolg van dyslexie. 
- Begrijpen welke problemen door dyslexie ontstaan. 

- Compenseren door bewust gebruik te leren maken van sterke kanten. 
- Dispenseren; werk veranderen, hoeveelheid/tijd aanpassen, vrijstellen. 
- Extra leerhulp, wanneer nodig toegepast. 

 

In het deel hierachter is dit nader uitgewerkt zonder dat deze termen expliciet 

worden genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

2. Onderkenning van lees- en spellingproblemen 

Signalering 

De signalering voor lezen en spellen is uitgewerkt in een stappenplan naar het 

Protocol Lees- en spellingproblemen en dyslexie (Expertisecentrum Nederlands, 

2001). 

Ernstige achterstanden in het leren lezen en spellen kunnen worden voorkomen, 

dan wel worden teruggedrongen door hiaten in de ontwikkeling in een zo vroeg 

mogelijk stadium in het lees en spellingonderwijs te onderkennen en aan te 

pakken.  

Taalontwikkeling en werken aan tussendoelen beginnende geletterdheid nemen 

een belangrijke plaats in het onderwijsaanbod van groep 1 en 2.  

In groep 3 werken we met de methode Veilig Leren Lezen. In de methode is er 

aandacht voor de verschillende niveaus van de kinderen. 

In groep 4 werken we met de methode Estafette. Ook hier wordt rekening 

gehouden met het niveau van het kind. Voor de kinderen die niet op niveau zijn 

(AVI en DMT) wordt er drie keer per week extra ingezet met “Vloeiend en Vlot”. 

De signalering is als volgt uitgewerkt: 

 

Groep Uitwerking Zie verder 

2 Stappenplan voor groep 2 Bijlage 1 

3 Stappenplan voor groep 3 bijlage 1 

4 Stappenplan voor groep 4 bijlage 2 

5-8 Stappenplan voor groep 5-8 bijlage 3 

 

 

 

  



 

 

 

Overzicht signaleringsmiddelen per groep (voor de norm van het vaststellen van 

dyslexie wordt gebruik gemaakt van de score A t/m E, op school hanteren we de 

I t/m V score) 

Groep Instrument Risicoscore lees-
/spellingproblemen 

1-2 Toets auditieve analyse 
Toets auditieve synthese 
Letters benoemen 

Kleurentoets 

Signaleringslijsten  

Zie scoreformulier en ter 
beoordeling van de leraar 

3 Meetmoment 1: 
Herfstsignalering  

 
Meetmoment 2: 
Winter-/voorjaarssignalering 

 
 

Meetmoment 3 – jan/febr: 
Cito 3-minutentoets 

Leestechniek Cito 
 
Meetmoment 4 – mei/jun: 

Cito 3-minutentoets 
Leestechniek Cito 

 
AVI leeskaart 
Cito spellen 

 
Spellingtoetsen Veilig Leren Lezen 

 
twee of meer onderdelen 

onvoldoende 
 
twee of meer onderdelen 

onvoldoende 
Letterkennis: alles beheerst 

 
D/E score 

D/E score 
 
 

D/E score 
D/E score 

 
Juni: AVI < M3 
D/E score 

 
Normering VLL 

4-8 Meetmoment 1 – okt-nov: 
DMT/AVI 

 
Meetmoment 2 – jan-feb:: 
DMT/AVI  

Cito spellen 
Cito begrijpend lezen 

 
Meetmoment 3 – apr: 
DMT/AVI 

 
Meetmoment 4 – mei/jun: 

DMT/AVI 
Cito spellen 
Cito begrijpend lezen 

 
D/E score, < E3 instr. 

 
 
D/E score, < E3 instr. 

 
 

 
D/E score, < E3 instr. 
 

 
 

 
D/E score, < M4 instr. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

Doelen voortgezet technisch lezen 

 

Groep Meetmoment Gemiddelde lezers Dyslectische 

leerlingen 

(AVI-

beheersingsniveau) 

(hoogste AVI-

instructieniveau) 

4 
Midden afname M4 E3 

Eind afname E4 M4 

5 
Midden afname M5 E4 

Eind afname E5 M5 

6 
Midden afname M6 E5 

Eind afname E6 M6 

7 
Midden afname M7 E6 

Eind afname E7 M7 

8 
Midden afname AVI-plus E7 

Eind afname AVI-Plus AVI-plus 

 

Verdere procedure: 

• de signaleringen worden afgenomen door de groepsleraren;  
• de resultaten worden geregistreerd in het digitale leerlingvolgsysteem; 

• leerlingen die onvoldoende scoren op de checklist/toetsen (zie 
minimumdoelen) worden besproken met de IB’er; tevens wordt gekeken 

in welke leerlijn deze leerling geplaatst wordt. Indien nodig wordt er een 
handelingsplan/plan van aanpak opgesteld. 

• de groepsleraar bespreekt aan het einde van het schooljaar de 

groepsplannen van de laatste interventieperiode met de leraar van de 
volgende groep en draagt eventueel doorlopende begeleidingsplannen 

over. 
 

De begeleidingsplannen worden door de groepsleraar bewaard in het 

leerlingdossier in Esis. 

 



 

 

 

3. Diagnose bij lees- en spellingproblemen 
 

Indien uit de analyse van de signaleringgegevens niet duidelijk is wat de aard 

van het lees-/spellingprobleem is, worden de methode gebonden toetsen 

geanalyseerd (groep 3-8). 

Indien dit geen duidelijkheid geeft, of bij de evaluatie van een begeleidingsplan 

blijkt dat het effect gering is, kan besloten worden tot verder diagnostisch 

onderzoek. 

We spreken pas van mogelijke dyslexie als: 

- de leerling een ernstige achterstand heeft met lezen en/of spellen (E-
scores op Cito toetsen op drie opeenvolgende momenten) 

- een half jaar intensieve hulp (minimaal 3x per week 20 minuten) 

nauwelijks of geen effect heeft (blijft ernstige achterstand) 
 

Indien het vermoeden van dyslexie bestaat zal dit met ouders besproken 
worden. Indien de leerling hiervoor in aanmerking komt (ernstige enkelvoudige 
dyslexie), zal ouders geadviseerd worden via een onderzoeksinstantie onderzoek 

te laten verrichten.  
 

Sinds 1 januari 2009 wordt de diagnostiek en behandeling van ernstige 
enkelvoudige dyslexie vergoed. De vergoede zorg geldt voor kinderen met 
ernstige enkelvoudige dyslexie. Dat wil zeggend at er bij deze leerlingen, naast 

dyslexie geen sprake is van een of meer andere (leer)stoornissen (co 
morbiditeit). Vanaf 1 januari 2015 valt de bekostiging van de diagnose en 

behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie bij de gemeente. 
 
Als ouders aanspraak willen maken op de vergoeding van diagnostiek en 

behandeling bij ernstige dyslexie moet de school het leerlingdossier leveren 
waarmee het vermoeden van (ernstige) dyslexie wordt onderbouwd.  

 
Op dit moment werken we samen met Timpaan. Op de site 
www.timpaanonderwijs.nl is informatie te vinden over de diagnose, behandeling, 

vergoeding en aanmelding.  
 

 

 

 

 
  

http://www.timpaanonderwijs.nl/


 

 

 

4. Begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen. 
 

De begeleiding van de kinderen met lees- en spellingsproblemen maakt 

onderdeel uit van de zorgstructuur binnen de groep en zal dus ook binnen die 

groep door de groepsleerkracht plaatsvinden. De begeleiding vindt plaats met de 

reguliere lesmethoden aangevuld met begeleidingstechnieken die zijn afgestemd 

op de problematiek van het kind.                                                             

Indien er sprake is van een dusdanige spellingachterstand dat de spellingleerstof 

van het betreffende jaar op een te hoog niveau ligt zal de leerstof op een lager 

niveau worden aangeboden.                                                                     

Indien de begeleiding binnen de groep onvoldoende oplevert of organisatorisch 

niet haalbaar is, wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor begeleiding 

buiten de klas. 

In onze groepsplan wordt gewerkt met leerlijnen. Leerlingen worden op basis van 

cognitie en onderwijsbehoefte ingedeeld in een leerlijn. De onderwijsbehoefte 

wordt bepaald aan de hand van analysegegevens op basis van methode 

gebonden en methode onafhankelijke toetsen, observaties, resultaten en 

ontwikkeling. 

Hieronder wordt dit kort beschreven. In het groepsplan wordt dit specifiek per 

vak ingevuld. 

Leerlijn 5; dit is voor de leerlingen die hoog scoren en werken met het levelwerk. 

Leerlijn 4; dit is voor de leerlingen die de stof beheersen, minder instructie en 

oefentijd nodig hebben en extra uitdagende opdrachten krijgen. 

Leerlijn 3; dit is een basisarrangement. De leerling krijgt het lees- en 

spellingaanbod binnen de groep.  

- De leerling gaat langzaam maar zeker vooruit en kan de groepslessen zonder 

extra begeleiding volgen. De leerling wordt nauwlettend in de gaten gehouden. 

Waar nodig geeft de leerkracht direct gerichte instructie op een bepaald aspect.  

- Leerlijn 2; dit is voor leerlingen die extra instructie- en oefentijd nodig hebben. 

Tijdens de spelling- en leesmomenten wordt zo efficiënt mogelijk de 

leesinstructie en begeleide oefening gerealiseerd. 

- De leerling gaat voldoende vooruit, maar loopt een steeds grotere achterstand 

op in vergelijking met het groepsniveau. Deze leerling krijgt gedurende langere 

tijd begeleiding van de leerkracht gericht op een specifiek aspect van het 

lees/spellingproces. Op onderdelen wordt gerichte ondersteuning geboden. De 

begeleiding wordt vastgelegd in het groepsplan.  

- De leerling gaat matig vooruit, maar er is nog duidelijk sprake van een 

stijgende lijn. Bekeken moet worden of gedurende een bepaalde periode hulp 

van de onderwijsassistent ingezet kan worden. Nauw overleg met de 



 

 

 

groepsleerkracht is noodzakelijk. De voorkeur gaat uit naar het inzetten van 

extra zorg in een zo vroeg stadium van het lees- en spellingproces. De 

begeleiding wordt vastgelegd in een handelingsplan/plan van aanpak.  

- Leerlijn 1; dit is voor de leerlingen die een eigen leerlijn hebben en niet het 

gewone programma volgen. 

Wanneer een leerling ondanks alle inspanningen onvoldoende vooruit gaat, kan 

in overleg met ouders, zoals beschreven in hoofdstuk 3 aanspraak worden 

gedaan op diagnostiek en behandeling.    

Uitgangspunt voor handelen op leerlijn 1 en 2 is zoveel mogelijk materialen van 

de reguliere methode in te zetten. Dit om didactische verwarring te voorkomen. 

Als bij de evaluatie van de periodes  blijkt dat het effect onvoldoende is, kunnen 

in overleg met de IB’er andere programma’s/materialen ingezet worden. 

  



 

 

 

5. Dyslexieverklaring 
 

We spreken niet van dyslexie tot, volgens de officiële criteria door een GZ-

psycholoog/orthopedagoog,  is vastgesteld dat er sprake is van dyslexie. In alle 

gevallen van lees-/spellingproblemen immers wordt de leerling extra begeleid. 

De inhoud van de begeleiding is niet anders, hoogstens de intensiteit. 

We kunnen aangeven dat er kenmerken van dyslexie zijn, als: 

• De leerling specifieke problemen heeft met lezen en/of spellen (rekenen en 
lees-/taalbegrip zijn voldoende); 

• Er vanaf het begin van het leesproces ernstige automatiseringsproblemen 
zijn geweest (E-score op DMT/Spelling toets in groep 3 en 4); 

• Er intensief met handelings-/ begeleidingsplannen is gewerkt, maar het 
effect gering is; (Intensief = gedurende een half jaar driemaal per week 
een hal uur) 

• Er in groep 2 in de checklist protocol leesproblemen en dyslexie signalen 

zijn die wijzen op risico voor dyslexie. 

In het 10-minutengesprek bespreken we de gesignaleerde problemen met de 

ouders. We vragen na of er sprake is van dyslexie in de familie. Indien er sprake 

is van familiale aanleg noteren we dit in het dossier.  

Een dyslexieonderzoek bestaat uit: 

• Onderkennende diagnose 

Het vaardigheidsniveau van het lezen en/of spellen ligt significant onder dat 

van leeftijdgenoten. Er is sprake van een significante achterstand wanneer 

een leerling op een genormeerde toets voor technisch lezen en/of spellen 

behoort tot de tien procent zwakst scorende in zijn groep. Dit betekent in de 

praktijk een E score op de DMT/Leestechniek  en/of op de Cito toets Spellen. 

Het probleem in het aanleren en toepassen van het lezen en/of spellen op 

woordniveau blijft bestaan ook wanneer voorzien wordt in adequate 

remediërende instructie en oefening. Didactische resistentie kan pas worden 

aangetoond wanneer een leerling gedurende minstens een half jaar drie keer 

per week 20 minuten extra instructie en oefening in technisch lezen en/of 

spellen heeft ontvangen van zijn leerkracht en/of  RT’er op school. De school 

levert, indien gevraagd, de gegevens van het leerlingvolgsysteem aan bij de 

instelling die het dyslexieonderzoek uit voert.   

• Verklarende diagnose 
Het betreft een vijftal criteria: 

- Stemt de beheersing van lezen en spellen op woordniveau niet overeen met 

algemeen cognitief functioneren van het kind? 

- Beïnvloedt de werkstijl van het kind het aanpakgedrag van het kind met 

betrekking tot lezen en spellen? 



 

 

 

- Is er sprake van tekorten in de fonologische verwerking? (onvoldoende of 

zeer lage score op auditieve synthese/analyse, klankonderscheiding, auditieve 

synthese in klankgroepen) 

- Is er sprake van tekorten in de klank-teken koppeling? 

- Is er sprake van tekorten in de snelheid van de verwerking van talige 

informatie, in het bijzonder ten aanzien van symbolen (cijfers en letters)?  

Indien ouders in aanmerking willen komen voor vergoeding van het onderzoek 

en eventuele behandeling van de ziektekostenverzekeraar, mag er geen sprake 

zijn van co morbiditeit. Dit betekent dat er geen andere problemen zijn die de 

oorzaak kunnen zijn van de lees- en spellingproblemen (bv ADHD).  

• Handelingsgerichte/indicerende diagnose 

Vooral de mate en de ernst van de onderwijsbelemmering die de leerling 

ondervindt zijn bepalend voor de indicatie tot behandeling.  

Dyslexie kan samengaan met andere leerstoornissen in andere vaardigheden 

(bijvoorbeeld rekenen, communicatie vaardigheden, specifieke 

taalstoornissen). 

Dyslexie kan samengaan met meer algemene stoornissen (beperkte 

intelligentie, zintuiglijke stoornis, ADHD). 

Dyslexie kan gepaard gaan met problemen in het psychosociale functioneren. 

 

Afgeven van een dyslexieverklaring 

De basisschool stemt de begeleiding van kinderen af op de mogelijkheden van 

het kind. Een dyslexieverklaring is daarbij niet nodig of direct van belang voor de 

aanpak van de lees- en/of spellingproblemen.  

Een dyslexieverklaring mag alleen worden afgegeven door functionarissen die 

een academische graad hebben in de klinische (kinder- of jeugd-)psychologie of 

orthopedagogiek, evenals een erkende bekwaamheidsregistratie in de 

psychodiagnostiek, minimaal op het niveau van de BIG registratie 

Gezondheidszorgpsycholoog (GZ psycholoog). 

De dyslexieverklaring heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Het kan echter 

wenselijk zijn om bepaalde onderdelen van de verklaring na verloop van tijd aan 

te passen aan de dan geldende omstandigheden met het oog op veranderingen 

in aanpak of faciliteiten. 

Een dyslexieverklaring wordt afgegeven voor lezen en/of spellen. 

 

  



 

 

 

6. Mogelijkheden voor compenserende en dispenserende maatregelen 
 

Leerlingen met ernstige leesproblemen hebben veelal moeite met de teksten in 

de begrijpende leesmethode en de zaakvakken. Bij deze leerlingen wordt 

nagegaan welke hulp zij nodig hebben en welke faciliterende maatregelen 

genomen moeten worden. 

 

Mogelijke maatregelen bij lezen 

• Moeilijke woorden mogen worden voorgelezen door een leesmaatje. 
• Leerlingen met dyslexie krijgen geen onvoorbereide leesbeurten. 

• Er wordt bij toetsing gelezen zonder tijdsdruk. 
• Indien teksten/toetsen ingesproken beschikbaar zijn mag daarvan gebruik 

worden gemaakt. 
• Leerlingen met dyslexie krijgen voldoende leestijd. 
• Zaakvak teksten mogen thuis worden voorbereid. 

• Boeken kunnen op moeilijkheidsgraad worden gekozen. 
• Leestaken worden verlicht (minder pagina’s). 

• Leesteksten worden vergroot. 
• Aangepaste afname Cito Entree- en Eindtoets (zie www.Cito.nl) 

 

 

Mogelijke maatregelen bij spelling 

• Spelfouten worden gedifferentieerd beoordeeld. 
• De leerling mag alle hulpmiddelen gebruiken die leiden tot minder 

spelfouten zoals woordenboek, regelkaart, tekstverwerker. 
• Bij bepaalde vak onderdelen, zoals bijv. topografie en Engels worden 

spelfouten niet in de beoordeling meegenomen. 
• Schrijftaken worden verlicht. (bv minder pagina’s) 
• Aanbieden van een minimumprogramma (dispensatie). 

  



 

 

 

7. Communicatie met ouders 
 

Als er sprake is van hardnekkige lees- en spellingproblemen bespreken we graag 

met ouders hoe we hun kind het best kunnen begeleiden. In het geval van 

ernstige  

lees-/spellingproblemen hebben we het vertrouwen en de medewerking van 

ouders nodig om tot goede resultaten te kunnen komen.  

Daarbij is voor ons niet alleen het lees- en spellingniveau van belang, maar ook 

het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling. 

Rol van de ouders bij lezen. 

Hulp van de ouders heeft alleen zin als zij een actieve rol willen spelen bij het 

verbeteren van de leesontwikkeling van hun kind. Het gaat daarbij om kwaliteit 

en de regelmaat van hun inzet. Vier keer per week een kwartier de volle 

aandacht is effectiever dan één keer per week een uur. 

De begeleiding op school en thuis moet in elkaars verlengde liggen. De 

leerkracht geeft op school instructie op het niveau dat het kind net aankan en 

ouders ondersteunen het beheersingsniveau. 

Voorwaarde is dat de relatie tussen ouders en kind ontspannen is zodat het 

leesplezier van het kind voorop blijft staan. In een oudergesprek kunnen ouders 

tips krijgen over keuze van leesmateriaal, samen lezen, verbeteren van fouten 

enz. 

Rol van de ouders bij spelling. 

Het thuis oefenen vindt plaats ter ondersteuning van het oefenen op school. Het 

thuis oefenen kan betere resultaten opleveren als ouders tips krijgen over hoe ze 

het dictee met hun kind kunnen oefenen.  

De ouders zijn vaak terecht bezorgd over de vorderingen van hun kind. Ze 

kunnen veel doen om de positieve leerhouding, het leesplezier en de emotionele 

ontwikkeling te bevorderen. 

De leerkracht brengt regelmatig de ouders op de hoogte van de vorderingen van 

het handelings- en/of begeleidingsplan, en geeft hen adviezen voor de 

thuissituatie. 

Te denken valt aan de volgende adviezen: 

- Veel voorlezen. 

- Kind stimuleren te vertellen over gebeurtenissen. 
- Rustig en duidelijk praten. 
- Fouten in zinsbouw en uitspraak verbeteren door de zin goed te herhalen, 

zonder de fout daadwerkelijk te benoemen. 
- Abstracte begrippen als dagen, maanden, kleuren, links/rechts oefenen. 

- Regelmatig praten over hoe het op school gaat. 
- Benadrukken wat het kind goed kan. 



 

 

 

- Helpen bij het huiswerk: verdelen in stappen. 
- Rustige omgeving scheppen. 

- Eventuele problemen met de leerkracht bespreken. 
- Verwachten dat vooruitgang gestaag gaat door veel oefenen. 
- Verwachten dat kleine foutjes gemaakt blijven worden (de/het/een). 

- Moeilijke woorden bespreken, om zo de woordenschat te vergroten. 
- Fouten in spontane geschreven taal niet aanrekenen. 

- Boodschappen laten doen en zelf laten betalen. 
    - Kaartlezen op vakantie / in de auto. 

 

 

 

  



 

 

 

8. Overgang PO-VO 
 

De gesignaleerde lees- en/of spellingproblemen en gegeven begeleiding moeten 

tijdig (uiterlijk eind groep 7) en duidelijk met ouders besproken worden, zodat 

ouders hier rekening mee kunnen houden bij de keuze van school/type van 

voortgezet onderwijs. 

Tevens dient de school voor voortgezet onderwijs (via zgn. ‘koude’ en ‘warme’ 

overdracht) tijdig en afdoende te worden geïnformeerd zodat de kinderen zo 

ononderbroken mogelijk begeleid kunnen worden bij hun verdere lees- en/of 

spellingontwikkeling.  

Bij leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen geeft de leerkracht extra 

informatie met betrekking tot: 

Heeft de leerling wel/geen dyslexieverklaring? 

Welke lees- en/of spellingproblemen zijn gesignaleerd? 

Welke aanpassingen met betrekking tot het aanbod en verwerking van het lezen 

en/of spellen hebben er in het BaO plaatsgevonden? (o.a. aanpassingen aan 

programma, extra hulp, hulpmiddelen, huiswerk, inzet ouders, 

compenserende/dispenserende maatregelen)? 

Wat waren de resultaten van deze aanpassingen? 

Wat is het huidige lees- en spellingniveau? 

Sociaal-emotioneel functioneren van de leerling. 


