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Tijdverlenging. Kinderen met rekenproblemen moeten vaak langer nadenken over hun
rekenwerk. Met een dyscalculieverklaring heb je er recht op om een kwart van de tijd
langer door te werken bij toetsen waarin gerekend moet worden, b.v. wiskunde, economie,
natuurkunde, basisrekenen. Bij het examen heb je dan dus een half uur extra tijd.
Gebruik rekenmachine. Bij een aantal vakken is het toegestaan om een rekenmachine te
gebruiken. Dat is makkelijker en sneller rekenen. Dit geldt vaak ook voor toetsen.
Gebruik rekenhulpkaarten. Sommige leerlingen met dyscalculie hebben in hun
rekenbegeleiding geleerd om hulpkaarten te gebruiken. Zij mogen deze gebruiken tijdens
oefeningen in bijvoorbeeld de les wiskunde, basisrekenen, natuurkunde enz.
Aangepaste versie van de officiële rekentoets. Alle leerlingen in Nederland maken een
officiële rekentoets in hun examenjaar. Leerlingen met dyscalculie mogen een aangepaste
rekentoets maken zodat ook zij sneller een voldoende kunnen halen.

Leerlingen met dyscalculie noteren altijd DC op hun toetsblad bij rekenvakken, zodat de docent
daar ook rekening mee kan houden tijdens het nakijken.
Door dyscalculie kan je veel problemen hebben bij vakken waarbij gerekend wordt. Natuurlijk bij
rekenen en wiskunde, maar denk ook eens aan het vak economie. Je haalt dan steeds weer een
onvoldoende, dit terwijl je heel goed hebt geoefend. Wij gaan dan samen met jou kijken welke
begeleiding jij nog meer nodig hebt, denk bijvoorbeeld aan extra uitleg of een mapje met
rekenhulpkaarten die je tijdens de les mag gebruiken.
Natuurlijk gaan we niet alleen op school extra oefenen, maar kun je ook thuis oefenen voor
bijvoorbeeld snel hoofdrekenen. Er zijn veel apps die je daarvoor kunt gebruiken. En elke keer als
je even niets te doen hebt pak je dan je telefoon om even kort en snel te oefenen.

Op Nuenens College hebben we 2 remedial teachers. Zij begeleiden leerlingen
met dyslexie, dyscalculie of eventuele andere leerproblemen. Wil je meer weten
over de begeleiding van dyslexie of dyscalculie, dan kun jij of kunnen jouw
ouders contact opnemen.
Mr. G. J. de Louw: g.delouw@nuenenscollege.nl
Mevr. N. Swinkels: n.swinkels@nuenenscollege.nl

