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Voor ouders met een kind met dyslexie is dit een boek dat ze zeker moeten lezen. Zowel in Nederland als 
Vlaanderen. Omdat ik tot nu toe nog niet veel andere boeken las die leesproblemen en dyslexie zo helder en 
volledig benaderen vanuit het standpunt van de ouders. 
 
Ouders kunnen, zo blijkt uit het eerste hoofdstuk, wel degelijk het verschil maken voor hun kind met ernstige 
leesproblemen of dyslexie. Niet alleen door het voortdurend aan te moedigen en te helpen waar nodig, maar ook 
op drie andere belangrijke gebieden. Eerst en vooral kunnen zij er voor zorgen dat het probleem van hun kind zeer 
vroeg (al in de fase van het beginnende lezen) ontdekt wordt. Op die manier kan een eventuele leerachterstand 
vermeden of beperkt worden, evenals een verlies aan zelfvertrouwen. Daarbij kom dat de hersenen op jonge 
leeftijd nog zeer kneedbaar zijn en indien nodig problemen nog kunnen overwinnen. Verder hebben vader en 
moeder ook een belangrijke taak bij het bewaken van de hulpverlening.  Alle vormen van hulpverlening moeten 
immers goed op elkaar afgestemd zijn en blijven. Tot slot zullen de ouders  de belangen van hun kind met dyslexie 
voortdurend moeten verdedigen. Dit zullen ze des te beter kunnen naarmate ze voldoende en juiste kennis hebben 
over dyslexie. 
 
Deze kennis wordt onder andere aangereikt in het tweede hoofdstuk van het boek. Dat staat stil bij de omschrijving 
van het probleem, maar ook bij andere thema's zoals de comorbiditeit met andere stoornissen, dwaalwegen in de 
behandeling en de verschillende verschijningsvormen van dyslexie, om er maar enkele te noemen.  
 
In de hoofdstukken 4 tot en met 6 wordt het proces van het leren lezen chronologisch behandeld. Hierbij onder-
scheidt men de volgende leerlingengroepen: 
 

• groepen 1 & 2  (2e en 3e kleuterklas) 

• groep 3 (1e leerjaar) 

• groep 4 (2e leerjaar) 

• groepen 5 tot en met 8 (3e tot 6e leerjaar) 
 
Men gaat telkens in op de essentie van het leren lezen bij die leeftijdsgroep en hoe die kan getoetst of geobser-
veerd worden. Daarbij wordt er steeds vermeld wat de school kan doen voor de kinderen met leesproblemen. De 
school en de ouders krijgen ook tips over de aanpak van het probleem op die leeftijd. In het stuk over 
leesproblemen in de bovenbouw (groepen 5 tot en met 8) staat men ook nog eens expliciet stil bij de 
compenserende en dispenserende maatregelen en de dyslexiepas (equivalent aan het Vlaamse gemotiveerde ver-
slag dyslexie). Men heeft er eveneens aandacht voor de emotionele gevolgen van dyslexie. 
 
In het zevende hoofdstuk wordt er expliciet stilgestaan bij de overgang naar het voortgezet (secundair) onderwijs. 
Er wordt uitgelegd hoe je die overstap als ouder samen met jouw kind kunt voorbereiden en hoe je deze overstap 
begeleidt. 
 
De hoofdstukken 8 tot en met 10 staan stil bij bepaalde aspecten van de begeleiding van een kind met dyslexie, 
vanuit het standpunt van de ouders. Deze aspecten zijn: 
 

• Een open en eerlijke communicatie, zowel naar het kind als zijn (klas-)omgeving toe.  

• Een goede samenwerking met de school.  

• Het stimuleren en bevorderen van het lezen en het leesplezier. 
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In het laatste hoofdstuk bespreekt men dan een aantal maatregelen en hulpmiddelen die kunnen aangewend 
worden bij ernstige leesproblemen en dyslexie. 
 
Dit boek munt uit door zijn beknoptheid en zijn volledigheid. In een vlotte stijl worden alle thema's verduidelijkt in 
een zeer duidelijke taal. Niet alleen een aanrader voor ouders, maar ook voor professionelen die ouders informatie 
willen geven over ernstige leesproblemen en dyslexie. 
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