Vragenlijst voor leerlingen 'Heb jij moeite met taal?'
In welke klas zit je?
Ben je dyslectisch?

…………..
…………….

Welke taal spreek je thuis: Nederlands of een andere taal? ……….

1. Ik maak schrijffouten.
2. Ik kan goed zeggen wat ik bedoel.
3. Ik doe lang over het lezen van een tekst.
4. Ik ben snel afgeleid als ik een tekst moet lezen.
5. Als ik een tekst gelezen heb, kan ik vertellen waar hij
over gaat.
6. Ik vind het makkelijk om goede zinnen te schrijven.
7. Ik vind het moeilijk om vragen over een tekst te
beantwoorden.
8. In schoolboeken staan woorden die ik niet begrijp.
9. Ik begrijp de vragen bij een proefwerk of overhoring.
10. Docenten gebruiken woorden die ik niet begrijp.
Lees door op de achterkant.
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VAAK

ALTIJD

VAAK

BEST VAAK

SOMS

Heb jij moeite met taal?

NOOIT

Dit is een onderzoekje om te kijken of jij moeite hebt met taal. Lees de zinnen
hieronder en geef aan of jij dat ook hebt en hoe vaak. Als je bijvoorbeeld altijd
schrijffouten maakt, zet je een kruisje bij ALTIJD. Als je soms schrijffouten maakt, zet
je een kruisje in het hokje waar SOMS boven staat.

Hier kun je vertellen waarbij je hulp kunt gebruiken. Let op: je mag hier meer dan één
kruisje zetten.
Ik wil hulp bij:

1. Vragen beantwoorden bij een tekst.
2. Woorden goed schrijven.
3. Zinnen goed schrijven.
4. De betekenis van woorden kennen.
5. Een werkstuk maken.
6. Een spreekbeurt houden.
7. Iets anders (vul zelf iets in).

8. Ik heb geen hulp nodig want ik heb
geen moeite met taal.

Je bent nu klaar met het invullen van de vragenlijst. Dank je wel.
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