Spellingsproblemen en dysorthografie
Een kind heeft dysorthografie als er sprake is van zeer ernstige
spellingsproblemen.
Wanneer de spellingsproblemen echter samen gaan met ernstige
leesmoeilijkheden, dan spreekt men toch van dyslexie.
Betreft het zuiver de spelling en gaat het lezen goed, dan spreekt men van
dysorthografie. Dit heeft niets met intelligentie te maken.
Het spellingonderwijs is een belangrijk onderdeel van het taalonderwijs op de
basisschool. In de meeste groepen zijn de kinderen ongeveer anderhalf uur
per week bezig om zich de spelling van de Nederlandse taal eigen te maken.
Dit is behoorlijk veel. Dat heeft te maken met de moeite die kinderen hebben
om de spelling onder de knie te krijgen. Bovendien hecht onze maatschappij
veel waarde aan het belang van een foutloze spelling.
Voor veel kinderen is de Nederlandse spelling een ondoorzichtige brij van d’s
en t’s en een wirwar van regeltjes en uitzonderingen die je pas na jarenlang
oefenen goed toe kan passen.
Er is ook een vorm van dyslexie die bij spellen voorkomt, dysorthografie.
Voor deze kinderen is het extra moeilijk om woorden goed te spellen.
Zij hebben bijzondere, extra begeleiding en aandacht nodig.
Dysorthografische kinderen maken veel meer fouten in de spelling.
Hun foutenverdeling is ook vaak anders. Hun spelfouten bestaan veel vaker
uit:
- het weglaten van essentiële letters (marktplaat=maktpaats)
- het toevoegen van letters of vervangen van letters door willekeurige
andere letters (reis=rei, poes=poest, knop=kjop)
- de onherkenbare verminking van woorden (begint=degiengt,
spinnen=sing)
- Het belangrijkste kenmerk is het enorme aantal fouten dat gemaakt wordt
en niet zo zeer het soort fouten.
De begeleiding
Na een gedegen spelingonderzoek kan gestart worden met de
begeleiding.
Voor deze begeleiding kan o.a. gebruik gemaakt worden van de
spellingwoorden die op dan moment in de groep aan de beurt zijn.
Verder kunt u informatie vinden bij “dyslexie”.

Kijk ook eens op:
www.dyslexie.pagina.nl
www.stichtingtaalhulp.nl
www.balansdigitaal.nl
www.steunpuntdyslexie.nl

www.dyslectischekinderen.nl

