Opsomming faciliteiten dyslexie
















Leerlingen die op de basisschool reeds een verklaring hebben ontvangen, volgen in
september/oktober de workshop dyslexie o.l.v. de dyslexiecoördinator.
De leerling krijgt een dyslexiepas. Deze pas legt de leerling aan het begin van een les en/of een
toets goed zichtbaar op tafel.
De leerling maakt bij een 2-toets 80% van de gehele toets. De docent geeft vooraf duidelijk
aan welke vragen of onderdelen gemaakt moeten worden. De leerling schrijft een ‘D’ op zijn
antwoordblad.
Bij een 1-toets (maximaal 30 minuten) houdt de docent rekening met leerlingen die dyslexie
hebben.
De toetsen worden aangereikt in lettertype Arial grootte 12.
In overleg met de dyslexiecoördinator is het mogelijk om te realiseren dat 2-toetsen in de
onderbouw auditief worden aangeboden. Een uitzondering geldt voor de bètavakken.
Spelfouten worden niet meegeteld als deze voor de normering niet relevant zijn. Als spelling
een wezenlijk onderdeel vormt van de toets, dan slechts ten dele de fouten rekenen.
De docent controleert regelmatig de aantekeningen op fouten; fout opschrijven = fout leren.
De leerling krijgt, indien gewenst, advies bij de keuze van de boekenlijst (bij talen). Er is een
mogelijkheid om ingesproken boeken (op DVD) te lenen bij de mediatheek. Ook kan de
dyslexiecoördinator advies geven over andere technische hulpmiddelen voor bijvoorbeeld op
de iPad die het mogelijk maken om leesboeken auditief aan te bieden.
Leerlingen kunnen bij luistertoetsen vooraf tijd krijgen om vragen en opdrachten door te
lezen.
Leerlingen mogen tekst-naar-spraaksoftware gebruiken bij het leren en oefenen van leerstof
in de les en thuis. Deze software wordt aangeschaft voor eigen rekening. De
dyslexiecoördinator kan hierin desgewenst adviseren.
(Het is niet de taak van de school om de software te installeren.)
Leerlingen in de bovenbouw kunnen bij PTA-toetsen (behalve bij kijk-luistertoetsen) – mits
ieder schooljaar uiterlijk halverwege september aangevraagd – gebruikmaken van tekst-naarspraaksoftware.
De 80%-regeling geldt niet bij schoolexamentoetsen, kijk-luistertoetsen, specifieke toetsen als
het schrijven van een brief of verslag en tijdens het CSE (landelijk eindexamen), maar hierbij
wordt de leerling tijdsverlenging toegekend.

