
7.5 Grammatica

Het aanbod van grammaticaonderwijs verschilt per opleidingstype. Dyslectische leerlingen
kunnen bij taalkundig ontleden moeite hebben met het onthouden van namen voor woorden,
bij het redekundig ontleden met het onthouden en toepassen van regels. Meer oefeningen
dan wat de lesmethode biedt, is een mogelijke oplossing, maar dat is gezien het belang van 
de andere onderdelen van het vak niet altijd gewenst.

� Verbind namen van woordsoorten zo veel mogelijk aan betekenissen: namen voor
dingen die we zien, horen voelen en denken. Werkwoorden zijn woorden die ‘wer-
ken’ tussen naamwoorden. Geef leerlingen extra opdrachten om de namen te ont-
houden. Ze kunnen woordsoorten vaak prima rubriceren, maar kunnen de namen
niet onthouden. Laat ze extra oefenen door iedere dag de woordsoorten in een
paar regels te rubriceren en van een naam te voorzien. Laat ze woordsoorten en
woorden in een overhoorprogramma zetten en ermee oefenen.

� Geef expliciet aandacht aan begrippen als persoonsvorm, onderwerp en
 gezegde. Regels om deze zinsdelen te vinden, berusten vaak op een
 cirkelredenering. Zo is de persoonsvorm niet te vinden zonder kennis van het
onderwerp en gezegde en zonder een goed inzicht in wat een werkwoord is
(zie bijlage 20 Persoonsvorm voor meer toelichting).

� Controleer bij het behandelen van grammatica of leerlingen de betekenis van
de zin die ze moeten ontleden kennen. Dit zorgt ervoor dat de toepassing van
grammaticaregels makkelijker te begrijpen is.

7.6 Schrijven

Naast spelling, de meer technische schrijfvaardigheid, kunnen dyslectische leerlingen ook
 problemen hebben met schrijven. De inhoud van hun teksten vertonen vaak onvoldoende
 samenhang, zinnen zijn ongrammaticaal, verbanden zijn niet of onvoldoende aangegeven,
woorden zijn weggelaten en er is geen structurerende lay-out. Net als bij begrijpend lezen
kunnen deze problemen veroorzaakt worden doordat er veel aandacht uitgaat naar de tech -
nische vaardigheid (spelling); (zie ook hoofdstuk 3 Wat is dyslexie?).

� Leer leerlingen een schrijftaak goed voor te bereiden. Hierbij gaat het om
 kennis van het onderwerp verzamelen en weten voor wie je het stuk schrijft.
Stimuleer het gebruik van mindmaps wanneer leerlingen moeite hebben de
informatie te structureren.

� Leer leerlingen geschreven werk controleren op inhoud, stijl, spelling en    
lay-out. Leer hen de tekst twee keer te lezen. Eenmaal letten op inhoud en 
de andere keer letten op stijl/spelling.

� Laat leerlingen elkaar hun tekst voorlezen. Ze horen dan sneller of de tekst
 inhoudelijk loopt en de zinnen grammaticaal juist zijn. Laat ze dit thuis met
tekst-naar-spraaksoftware doen (zie hoofdstuk 9 Aanpassing aan het onderwijs:
compenserende faciliteiten en dispensaties).
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