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INLEIDING 

Ons dyslexiebeleid is er op gericht om dyslectische leerlingen een eerlijke 
kans te geven om een diploma te halen dat past bij de individuele capaciteiten 
en interesses van die leerlingen.  
Als officieel vastgesteld is dat een leerling dyslectisch is, dan mag hij/zij 
gebruik maken van verschillende faciliteiten. Deze faciliteiten staan 
puntsgewijs in dit beleid beschreven. Daarnaast hebben leerlingen met een 
geldige dyslexieverklaring recht op begeleiding van een coach. Wat deze 
begeleiding inhoudt vindt u ook in ons dyslexiebeleid. 
 
De faciliteiten die worden beschreven in ons dyslexiebeleid gelden voor alle 
niet examen kandidaten (m.u.v. punt 13). Voor examenkandidaten hanteren 
we de wettelijke voorschriften geldend voor het CSE.  
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FACILITEITEN 

 

1.EXTRA TIJD 

 

 De leerling heeft recht op meer tijd bij alle schriftelijke toetsen. Dit is 10 

minuten per toets van één lesuur.  

 Indien extra tijd niet mogelijk is, wordt de toets ingekort. De docent 

geeft bij aanvang van de toets aan welke vragen wel/niet gemaakt 

hoeven te worden.  

 Bij SE-toetsen van één uur: 10 minuten extra tijd en bij SE-toetsen van 

anderhalf uur: 15 minuten extra tijd.  

 

2. AANGEPASTE NORMERING SPELLING BIJ NEDERLANDS EN DE 
MODERNE VREEMDE TALEN  

 Werkwoordspelling wordt normaal beoordeeld.  

 Fonetisch gespelde woorden en letteromkeringen worden bij de 

moderne vreemde talen (Engels, Frans en Duits) niet fout gerekend.  

 Bij het toetsen van alleen de spellingsvaardigheid kan de dyslectische 

leerling niet lager dan een 4 halen.  

 De leerling moet op verzoek van de docent kunnen aantonen dat hij 

bepaalde studievaardigheden heeft toegepast.  

 

 
3. LAY-OUT  

Lesmateriaal en toets materiaal moet duidelijk, overzichtelijk en in getypte 
vorm aangeboden worden. Het lettertype Arial 12 verdient de voorkeur.  
 
4. TOETSEN  

De vakdocent / dyslexiecoach kan incidenteel de leerling adviseren een toets 
in een aangepaste vorm te maken. Voor structurele aanpassingen moet de 
standaard procedure gevolgd worden (zie punt 13).  
 
5. DIGITALE TOETSEN 

 Leerlingen moeten een laptop van school lenen bij het Servicepunt.  

 Alvorens een leerling toetsen mag maken met behulp van zijn/haar 

eigen computer, zal hij/zij samen met ouders een contract digitaal 

toetsen moeten tekenen. Dit om misbruik tegen te gaan. Misbruik wordt 

als fraude beschouwd.  

 Een laptop dient tijdig te worden gereserveerd en dient voor de les te 

worden opgehaald.  
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 De aanschaf van hulpmiddelen zoals laptops en Claroread valt onder 

verantwoordelijkheid van de ouders.  

 
6. TOETSMOMENTEN  

Voor de Moderne Vreemde Talen geldt dat er één toets moment per dag mag 
zijn. Dit betekent dat in overleg met de leerling het S.O. op een andere dag 
gemaakt kan worden als het samenvalt met een P.W. van een andere taal. 
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de KWT.  
 
7. LESMOMENT  

Tijdens de les houdt de docent zoveel mogelijk rekening met de problemen 
van de dyslectische leerling.  
 
8. TECHNISCHE HULPMIDDELEN  

Leerlingen mogen – in overleg met de dyslexiecoach – gebruik maken van 
een laptop/ computer en tijdens de lessen mogen zij de spellingcontrole 
gebruiken.  
 
9. CLAROREAD (EN ANDERE VOORLEESPROGRAMMA’S) 

 Als een leerling gebruik wenst te maken van een voorleesprogramma, 

dan kan hij/zij dit aangeven bij de dyslexiecoach. 

 Wanneer een leerling op school gebruik wenst te maken van een 

voorleesprogramma dient hij/zij deze zelf aan te schaffen. Aangezien 

wij een Claroread licentie hebben, kan deze stick met korting worden 

aangeschaft. 

 Toetsen worden met Claroread gemaakt. Het is niet mogelijk om met 

andere voorleesprogramma’s toetsen te maken.  

 Ieder jaar is er in klas 1 een facultatieve uitleg over de werking van 

Claroread.  

 Wanneer er gewerkt wordt met een IPad, kan de leerling het 

voorleesprogramma gebruiken dat hierop is geïnstalleerd. Toetsen 

dient hij/zij dan wel met Claroread te maken, op een laptop van school. 

 
 
10. DIGITALE BOEKEN 

 Voordat er digitale boeken worden besteld, dient er een (dyslexie) 

verklaring op school aanwezig te zijn.  

 School bestelt enkel de door ouders aangevraagde tekstboeken.  

 Ouders en leerlingen dienen er rekening mee te houden dat niet alle 

tekstboeken leverbaar zijn.  

 Digitale tekstboeken worden door ons besteld bij Dedicon.  
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 Digitale tekstboeken worden voor klas 1 standaard besteld in PDF, 

voor klas 2 t/m 6 worden de boeken besteld als EDU-tekst bestanden. 

Mocht u een ander bestand wensen, dan dient u dit aan te vragen. 

 Aan digitale tekstboeken zijn geen kosten verbonden.  

 School levert geen digitale werkboeken. 

 
11. (JEUGD)LITERATUUR  

De leerling mag tijdens het lezen als ondersteuning gebruik maken van een 
luisterboek.  
 
12. GEBRUIK VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN BIJ HET CSE  

 Wanneer een leerling in het bezit is van Claroread, kan hij/zij hiermee 

zijn CSE maken, als hij/zij hier tenminste één heel schooljaar mee 

gewerkt heeft. 

 Uiterlijk in februari inventariseert de dyslexiecoach de behoefte / 

benodigdheden voor het CSE. 

 Er moet tijdig door de leerling worden aangegeven dat hij/zij gebruik 

wenst te maken van technische hulpmiddelen.  

 
13. AANPASSING VAN LESPROGRAMMA FRANS OF DUITS 

 De school heeft voor ernstig dyslectische leerlingen een protocol 

ontwikkeld om in aanmerking te komen voor aanpassing van het 

lesprogramma van Frans of Duits vanaf het tweede jaar dat het vak 

wordt aangeboden.  

 Een aangepast programma kan tot en met periode 2 worden verleend. 

 De leerling dient te beschikken over een goede inzet. 

 Daarnaast moet het zo zijn dat het vak Frans of Duits groei bij andere 

vakken, waarvoor de leerling een ruimvoldoende niveau heeft, in de 

weg staan.  

 De inhoud van het aangepaste programma wordt in overleg met de 

vakdocent vastgesteld, deze kan dus per leerling verschillen.  

 Een leerling die een aangepast programma voor Frans of Duits volgt 

krijgt nog wel een cijfer voor dit vak, het vak telt dus nog wel mee voor 

de overgang. Bij voldoende of goede inzet krijgt de leerling een 6, bij 

twijfelachtige inzet krijgt de leerling een 5 en bij onvoldoende inzet 

krijgt de leerling een 4. 

 Een vak waarvoor een aangepast programma is gevolgd, kan niet 

meer worden gekozen in het profiel. 

 Het is voor leerlingen uit de Euregioklasse, de Wereldklas en TTO niet 

mogelijk om een aangepast programma aan te vragen, tenzij er 

bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn.  
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14. VRIJSTELLING FRANS OF DUITS (MAVO) 

 De school heeft voor zeer ernstig dyslectische leerlingen een protocol 

ontwikkeld om in aanmerking te komen voor vrijstelling van Frans of 

Duits.  

 De vrijstelling wordt pas verleend na het volgen van een aangepast 

programma gedurende 2 periodes en bij voldoende inzet. 

 Bij vrijstelling kan een leerling enkel nog de mavo route volgen. 

 Bij vrijstelling kan het vak niet meer in het profiel worden gekozen.  

 De toekenning van een vrijstelling voor het vak Frans of Duits wordt 

bepaald door een commissie bestaande uit: de vakdocent, de 

dyslexiecoach, de mentor, de coördinator leerlingenzaken en de 

dyslexiecoördinator. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

ROL COACH 

 De coach is 1 uur per week beschikbaar voor leerlingen 

(inloopspreekuur / afspraak / groepsbijeenkomst) 

 De coach inventariseert de wensen (hulpmiddelen) van de leerlingen. 

Hij/zij houdt de lijst van hulpmiddelen bij. Deze inventarisatie gebeurt in 

de eerste 4 weken van het schooljaar. Bij veranderingen / gesprekken 

mailt de coach de mentor en zet hij/zij, zo nodig, info in magister.  

 De coach is er om klachten aan te horen en zo nodig actie te 

ondernemen richting docent in kwestie. 

 De coach is er voor steun als een leerling het moeilijk heeft met 

zijn/haar ‘dyslexie. Hij/zij kan de leerling motiveren en aansporen. 

 Als de mentor, de vakdocent of de leerling het nodig acht is er contact 

tussen de coach en de leerling. De leerling dient zelf een proactieve 

houding aan te nemen.  

 De coach weet dat ernstige dyslecten onder bepaalde voorwaarden in 

hun werkboek mogen schrijven. 

 De coach weet hoe Claroread werkt en hij/zij kan dit ook uitleggen aan 

leerlingen. 

 Wanneer leerlingen digitale boeken willen bestellen, dan moeten zij bij 

de coach een lijst inleveren met titel en ISBN nummer.  

 De coach zorgt ervoor dat de contracten voor digitaal toetsen aan 

leerlingen worden meegegeven.  

 De coach inventariseert in de examenklassen de wensen voor bij het 

eindexamen.  

 Een dyslectische leerling kan zich intekenen voor een kwt. Deze worden 

gedurende een half jaar aangeboden. Hier kunnen leerlingen extra hulp 

krijgen van een coach. 

 De coach heeft geen contact met ouders. 

 


