
Aanleverdata voor stukken voor de TLV worden vervroegd

Vanaf nu halen we de deadline voor het aanleveren van de stukken voor de TLV enigszins naar voren, dit gee de 
leden van de TLV meer ruimte om de aanvragen goed voor te bereiden. In onderstaand schema staan de 
vernieuwde deadlines betreffende het aanleveren van dossiers en ondertekende aanvraag. 

Belangrijke data:

Maandagochtend 6 februari is het 
volgende directeurennetwerk, 
locae Buitensociëteit - bowling 
Deventer. 
Exacte jd en programma volgt Exacte jd en programma volgt 
komende week. 

Dinsdagochtend 7 februari is het 
volgende IB-netwerk, locae 
Gasfabriek Deventer. 
Dit is weer een gezamenlijk Dit is weer een gezamenlijk 
netwerk met pedagogisch coaches. 
Thema is dit keer ‘Hechng, trauma 
en gedrag in de klas en groep: 
signaleren, handelen en (co) 
reguleren’. De ochtend bestaat uit 
een plenair gedeelte en twee 
verdiepende sessies. Dimence, 
Agno en Brick verzorgen 
gezamenlijk deze bijeenkomst. 
Uitnodiging volgt komende week.

Inmiddels is 2023 alweer bijna 1,5 
week oud. Hoog jd om jullie via 
deze weg onze allerbeste wensen 
voor het nieuwe jaar te sturen.  Met 
veel voorspoed en gezondheid voor 
jullie, jullie teams en de mensen die 
belangrijk voor jullie zijn. Mijn wens 
is dat jullie met je teams succesvol 
kunnen vormgeven aan dat wat 
onderwijs betekenisvol maakt voor 
ieder kind in Deventer.

Voel je daarin in dit nieuwe jaar 
wederom gesteund door ons. Want 
Voel je daarin in dit nieuwe jaar 
wederom gesteund door ons. Want 
met ons ondersteuningsplan als 
leidraad op de achtergrond en alle 
mooie en zinvolle zaken die wij ons 
met elkaar hebben voorgenomen, 
willen wij blijvend vormgeven aan 
een succesvolle samenwerking met 
jullie.

In 2023 zal onze slogan “Expert 
word je samen” verder vorm krijgen 
door blijvend samen met 
jullie te onderzoeken en te 
evalueren hoe we Passend 
jullie te onderzoeken en te 
evalueren hoe we Passend 
Onderwijs nog meer inhoud kunnen 
geven. We willen net als in 2022 
met jullie in verbinding blijven en 
zullen energie steken in

het ontwikkelen van een het ontwikkelen van een 
gezamenlijke visie op inclusiever 
onderwijs. Onze 
ondersteuningsspecialisten zullen 
naast jullie staan op momenten dat 
dat voor jullie en jullie school van 
belang is en jullie kunnen blijvend 
rekenen op de experse van onze 
trajectbegeleiders.
We gaan op pad met een gezonde 
begrong en vervolgen ons heldere 
We gaan op pad met een gezonde 
begrong en vervolgen ons heldere 
en concrete jaarplan. We zien er 
naar uit om het onderwijs in 
Deventer samen met jullie opnieuw 
een beetje mooier te maken in 
2023!

Mede namens het team van het Mede namens het team van het 
kennis- en dienstencentrum van 
Sine Limite,
Willion Jansen (bestuurder)
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Dyslexieonderzoeken 

Aanleveren testgegevens 

Bij dyslexieaanvragen passend onderwijs (bij het kennis
en dienstencentrum van Sine Limite, dus niet 
ED-aanvragen) merken we regelmatig dat alleen de 
ruwe scores van m.n. de EMT, de Klepel en het PI-dictee 
worden aangeleverd. Dit is niet voldoende. Het is een 
vereiste om de volledige normering aan te leveren om 
een dyslexieaanvraag in behandeling te nemen. 

Scoring van de DMT 

Er zijn momenteel wat veranderingen m.b.t. de DMT. 
Wij hebben hierover inmiddels contact gehad met CITO 
en Dyslexie Centraal. Hieronder de huidige stand van 
zaken: 

• De DMT is niet meer los te bestellen, maar zeker
nog wel af te nemen en te gebruiken (de leeskaarten 
kunnen nog wel los besteld worden). Gebruikers van de 
huidige (3.0-) versie van de DMT en AVI kunnen gratis 
overstappen naar Cito platform waar de verwerking van 
de resultaten plaatsvindt en de DMT en AVI verder 
blijven afnemen, zoals ze gewend zijn. Over hoe het gaat 
voor nieuwe gebruikers van de DMT en AVI (dus mensen 
die nu voor het eerst DMT gaan bestellen en 
aanschaffen) zal nog nadere informatie vanuit Cito 
komen. 

• De huidige versie kan nog afgenomen worden, ook

als je werkt met een papieren handleiding en 
scoretabellen - de huidige normering blijft gewoon 
geldig en bruikbaar. Cito gaat de DMT niet op korte 
termijn (volledig) vernieuwen. Ze gaan zich wel 
verdiepen in hoe ze in de toekomst het huidige 
instrument zo goed mogelijk kunnen blijven aanbieden. 

• Huidige gebruikers kunnen DMT blijven gebruiken,
en dit kan ook naast een ander LVS (zoals IEP) - 
verwerking DMT en AVI gaat via Cito platform, voor 
huidige gebruikers van DMT en AVI is dit gratis. 

Volg verder actuele info van Cito hierover kunt u hier 
klikken. 

Voor informatie over mogelijke alternatieven voor de 

DMT en adviezen over inzet van geschikte toetsen 

naast een ander LVS dan Cito / Leerling in Beeld 

verwijzen we graag naar het nieuwe Actueel Bericht op 

Dyslexie Centraal en de geactualiseerde versie van het 

Dyslexie Centraal document 'Toetsen bij een 

vermoeden van dyslexie.' 

Door bovenstaande ontwikkelingen kijkt bijvoorbeeld 

aanbieder IEP ook naar de mogelijkheden om een eigen 

"IEP-DMT toets" te ontwikkelen. Tot op heden leent de 

IEP Technisch lezen zich niet voor dyslexieonderzoek en 

dient dus de DMT gebruikt te worden om de 

leesachterstand op woordniveau aan te tonen, zowel 

voor de ED als het dyslexieonderzoek bij het KDC. 

Beschik je over een oudere DMT-versie, dan ontvangen 

wij graag de gehele handmatige normering. 

Nagesprekken dyslexieonderzoek 

Vanaf heden worden de nagesprekken van een 

dyslexieonderzoek online, via Teams, met het kind, 

ouders en school besproken. We vinden het belangrijk 

dat alle partijen bij het gesprek aanwezig zijn en online 

is dat toch makkelijker te realiseren. Daarnaast beogen 

we op deze manier meer aandacht te kunnen besteden 

aan een stukje psyche-educatie, m.a.w. wat het 

betekent voor een kind om dyslexie te hebben. Naast 

de lees-/spellingproblemen zijn er vaak ook nog andere 

hobbels voor een kind, zoals het emotionele stukje, 

moeite hebben met automatiseren, veel herhaling 

nodig hebben, etc. Hier willen we in de nagesprekken 

nog meer bij stilstaan om het kind hierbij te kunnen 

ondersteunen. 

We zijn intern aan het kijken hoe we een stuk 

psycho-educatie kunnen aanbieden zowel aan de 

leerlingen, maar ook hoe we jullie als collega's hierin 

mee kunnen nemen. Hierover later meer. 
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De podcast komt naar je toe 
Werken met podcasts in je school? En dan niet alleen podcasts luisteren, 

maar ook zelf podcasts maken? Dat is mogelijk vanaf 2023. Luister dit 

bericht en je bent helemaal op de hoogte wat onze plannen zijn! 
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1 Klik hier: Introductie podcast
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https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/lvs/toetsen/avi-dmt
https://www.youtube.com/watch?v=6TbCHIDyPZg


-----------------------------------------... 

Save the date - Deventer Week van het leesplezier. 

Na de succesvolle eerste 'Deventer Week van het Leesplezier' organiseert de Deventer Leescoalitie ook in 
2023 een 'Deventer Week van het Leesplezier'. In week 23 van maandag 5 t/m zaterdag 10 juni vinden er 
weer allerlei activiteiten plaats voor en met de kinderopvang, het basisonderwijs en de ouders, het 
voortgezet onderwijs en de studenten van ROC Aventus en Saxion. 
De Deventer leescoalitie is benieuwd naar de wensen en behoeften vanuit het werkveld en heeft daarom een 
enquête opgesteld. Vriendelijk verzoek aan iedereen om deze enquête vóór 25 januari in te vullen en/of door 
te sturen! Invullen kost± 3 minuten en kan door hier te klikken.

Mede op basis van de informatie uit de enquête maken we een inspirerend programma voor de week! Meer 
informatie over de Deventer Leescoalitie vind je op Deventer Leescoalitie - Deventer Lees! 

Aanleveren stukken voor de BAG 

Mocht je een leerling hebben die in de BAG (PO>VO) 
besproken wordt, wil je er dan voor zorgen dat uiterlijk 
maandag 16 januari de stukken in Kind kans van het VO 
hangen? 
Zie mailing van 14-12-2022. 

DEVENTER 
Leescoalitie 

Groepsafname ADIT voor uitsluiten 

eindtoets en eventuele aanmelding 

praktijkonderwijs. 

Voor een aanmelding bij het Praktijkonderwijs is een 
recent (maximaal 2 jaar oud) intelligentieonderzoek 
nodig. Het Etty Hillesum Lyceum en Sine Limite hebben 
hierin opnieuw de samenwerking opgezocht. Het gaat 
hierbij dus om de kinderen die mogelijk naar het 
Praktijkonderwijs zullen gaan. Hierover ontvangen alle 
intern begeleiders op korte termijn extra informatie 
vanuit Sine Limite. 

Deadline inschrijven Top Academie Deventer 

Mochten jullie nog leerlingen hebben die baat zouden hebben met een extra taalsteuntje in de rug, meld deze 
leerling(en) dan uiterlijk woensdag 18 januari via Kindkans aan voor de TAD; wij zullen dan z.s.m. bekijken of ze 
in aanmerking komen. De benodigde documenten staan op de website; Formulieren en documenten - Sine 
Limite 

�
Top Aca, o, mter 

V0<7Talencen 

Kijk- en luistertips 

Podcast leder Talent Telt I Actueel I Gelijke kansen (gelijke-kansen.nl) 
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https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9BRP8qCYgtmlNm6
https://deventerleescoalitie.nl/
https://www.gelijke-kansen.nl/actueel/podcast
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