Regeling voor leerlingen van klas 3 en hoger die gebruikmaken van
elektronische hulpmiddelen bij toetsen
Deze regeling is bedoeld voor leerlingen die om bijzondere redenen recht hebben op het
gebruik van een computer bij het maken van toetsen, al dan niet met Kurzweil (zie voor de
voorwaarden het dyslexiebeleid en ondersteuningsplan).
Bij toetsen die worden afgenomen tijdens een toetsweek worden de leerlingen verwacht in
een apart daarvoor bestemd lokaal (zie toetsrooster).
Toetsen die buiten een toetsweek om worden afgenomen zullen door deze leerlingen
worden gemaakt in de mediatheek tenzij dat anders wordt afgesproken (bij grote groepen
kan worden uitgeweken naar een ander lokaal).
Alleen leerlingen die faciliteiten hebben aangevraagd (en dus genoteerd staan in SOM)
kunnen gebruik maken van de regeling. Start van elk nieuwe schooljaar krijgen de leerlingen
van hun mentor een formulier extra hulpmiddelen die zij moeten invullen.
Om met Kurzweil te mogen werken moet een leerling niet alleen een dyslexieverklaring
hebben maar ook eerst een cursus Kurzweilgebruik hebben gevolgd en/of hebben
aangetoond vaardig gebruik te kunnen maken van dit programma.
Overal waar hierna “hij” gebruikt wordt mag ook “zij” gelezen worden.

Hoe werkt een toets / hulpaanvraag voor de leerling in leerjaar 3 en hoger?


Op het moment dat een docent een toets opgeeft weegt de leerling af of hij voor deze
toets gebruik wilt maken van het recht op ondersteuning door middel van een computer
(indien van toepassing met Kurzweil).



Als de leerling dit wil, meldt hij dit direct bij de docent zodat hij de toets kan klaarzetten.



Jij vraagt meteen om een plek in de mediatheek aan. Dit kan met het formulier via de
website: www.isendoorn.nl/toets.
De aanvraag gaat automatisch naar de mediatheek, de onderwijsassistenten EN de
docent die de toets heeft opgegeven.
De aanvraag moet uiterlijk een week van tevoren opgestuurd worden.



Op het lesuur waarop de toets wordt afgenomen, gaat de leerling naar de mediatheek in
plaats van het gewone leslokaal. Daar ligt een envelop klaar met de toets.
Ook is er een computer of laptop gereserveerd (en als je dat hebt aangevraagd met
Kurzweil/USB-stick).



Als de toets niet op tijd is aangevraagd kan het zijn dat hij niet klaarligt in de mediatheek.
In dat geval maakt de leerling de toets in de klas.



Als de leerling klaar is met het maken van de toets overhandigt hij alles wat met de toets
te maken heeft aan een medewerker van de mediatheek of aan de surveillant. Dat kan
zijn;
o Als je de toets is getypt; een zelfgemaakte print van het gemaakte werk met
daarop handgeschreven de naam, klas, handtekening en de naam van de
docent op elke afdruk.
o de opdrachten (op papier en op USB-stick)
o indien van toepassing: de laptop

Overal waar hierna “hij” gebruikt wordt mag ook “zij” gelezen worden.

