
Veelgestelde vragen

-Dyslexie-

-Wat bieden jullie dyslectische leerlingen?
 
Wij bieden op school een aantal faciliteiten. Standaard wordt het volgende gebo-
den:
- extra tijd bij toetsen (ongeveer plus 25%)
- afwijkende normering bij spelfouten Nederlands, Engels, Frans en Duits
- bij de overige vakken tellen spelfouten niet mee
- werken op een computer met gebruik van spellingcontrole bij schrijfop-
drachten die getoetst worden*
- recht op mondelinge herkansing bij schriftelijke overhoringen bij de moder-
ne vreemde talen (het hoogste cijfer geldt); een goede uitspraak is een vereiste
De standaardfaciliteiten staan vermeld op de dyslexiekaart van de leerling.
Een deel van de dyslectische leerlingen maakt gebruik van voorleessoftware. Op 
hun Chromebook hebben de leerlingen toegang tot TextAid. Toetsen kunnen leer-
lingen maken met ClaroRead (op een laptop van school). Sommige lesmethodes 
bieden ook leesondersteuning in hun digitale omgeving.
Soms blijkt dat een dyslectische leerling nog iets extra’s nodig heeft. We kijken 
er dan samen naar wat mogelijk is. Hierbij kunt u denken aan geen onverwachte 
leesbeurten geven of typen van toetsen bij extreem slecht handschrift. Dit soort 
zaken wordt besproken tijdens de intake bij de aanmelding of bij de start van het 
schooljaar. De noodzaak voor specifieke afspraken moet blijken uit het psychodi-
agnostisch onderzoeksverslag.
Aanvullende faciliteiten worden in Magister genoteerd.
* Deze faciliteit wordt jaarlijks vergeleken met de exameneisen en alleen toege-
past wanneer dit bij het examen ook mag.

 
-Geven jullie ook begeleiding aan dyslectische leerlingen?

Er wordt geen individuele begeleiding gegeven aan dyslectische leerlingen. Wel is 
de dyslexiecoördinator aanspreekpunt voor leerling, ouders en collega’s. Meekij-
ken naar wat minder goed gaat, een enkele tip geven gebeurt indien dat gevraagd 
wordt. De dyslexiecoördinator kijkt ook mee wanneer een dyslectische leerling 
ervaart dat er geen of onvoldoende rekening gehouden wordt met zijn of haar 
dyslexie. Dit betekent niet dat alles gelijk ‘weggepoetst’ gaat worden, maar wel 
dat er gekeken wordt of er iets aangepast moet worden (bijvoorbeeld een beoor-
deling) of nogmaals onder de aandacht moet worden gebracht.



-Wat doen jullie bij vermoedens van dyslexie?
 
Hier zijn twee situaties mogelijk:
- Vanuit de basisschool/ouders zijn er vermoedens van dyslexie en een on-
derzoekstraject is gestart of zal gestart gaan worden.
- In de loop van het schooljaar ontstaan vermoedens van dyslexie (bijvoor-
beeld na de algemene brugklasscreening en deelname aan de spellingklas) en 
wordt in overleg besloten om een onderzoekstraject te starten. In sommige geval-
len vindt eerst nog een extra screening gericht op technisch lezen plaats.
Vanaf het moment dat een onderzoekstraject gestart is, krijgt een leerling een 
tijdelijke dyslexiekaart. Deze tijdelijke kaart geeft recht op dezelfde faciliteiten als 
de reguliere dyslexiekaart. Wordt na afloop van het traject dyslexie vastgesteld, 
dan wordt de kaart omgezet in een reguliere dyslexiekaart. Wanneer er geen dys-
lexie wordt vastgesteld, wordt de tijdelijke kaart weer ingenomen. 

-Wanneer moeten we dyslexie doorgeven?
 
Dit gebeurt direct bij aanmelding. Dan ook graag een bij voorkeur digitale kopie 
van de verklaring en onderzoeksrapportage sturen. Wanneer er geen digitaal be-
stand is, kunnen wij het origineel ook inscannen. Dit origineel krijgt u daarna weer 
terug.
In Magister wordt aangegeven dat een leerling dyslexie heeft. De dyslexiecoör-
dinator maakt een dyslexiekaart aan die aan het begin van het schooljaar aan de 
leerling wordt gegeven. Op deze kaart staan de standaardfaciliteiten, maar ook 
wat we van de leerling verwachten. We streven ernaar een dyslectische leerling zo 
zelfstandig mogelijk te laten zijn in het omgaan met zijn of haar dyslexie.
Na of tijdens de aanmelding bespreekt de dyslexiecoördinator bijzonderheden 
voor de individuele leerling. Deze bijzonderheden worden ook in Magister gezet. 
De individuele intake vindt uiterlijk begin van het schooljaar plaats.

-Wat zijn eigenlijk dyslectische spelfouten?
 
Het lastige is dat er niet een lijst bestaat met alle dyslectische fouten. Het is vaak 
een kwestie van goed kijken en vooral goed luisteren wanneer je een woord hard-
op leest. Bij de vreemde talen wordt vaak de volgende vuistregel gehanteerd: 
wanneer hardop uitgesproken het juiste woord ‘klinkt’, is er bij afwijkende spelling 
sprake van een dyslectische fout. De afwijking mag echter niet zo groot zijn dat 
het geschreven woord niet herkenbaar meer is.
We komen bijvoorbeeld de volgende fouten tegen:
- omdraaiingen van letters, bijvoorbeeld iu in plaats ui (zowel in het Neder-
lands als in de moderne vreemde talen)
- verwisseling van letter/combinaties als ou en au, ei en ij, g en ch
- fouten tegen de lettergreepregels
- letters weglaten uit een woord
- enzovoort
Bij twijfel kan een collega navraag doen bij de dyslexiecoördinator. Een leerling of 
ouder mag dit uiteraard ook altijd. Soms lijkt een fout een spelfout te zijn, maar 
dan is het een grammaticale fout. Bijvoorbeeld de slot-e in jolie als in la femme 
jolie. 


