
Dyslexie 
 

• Aantekeningen kopiëren of fotograferen. Bijvoorbeeld als een docent veel op bord 
heeft geschreven en jij geen tijd hebt om alles netjes in je schrift over te nemen. Dan mag 
je een foto maken of kopie aan de docent vragen om alles thuis rustig uit te werken. 

• Geen onverwachte leesbeurten. Kinderen met dyslexie hoeven niet hardop voor te 
lezen in de klas. 

• Beoordeling toetsen aanpassen vanwege spelling. De docenten houden dan rekening 
met het feit dat je slecht woorden spelt en rekenen dan sommige fouten niet mee. 

• Tijdverlenging: Kinderen met dyslexie lezen langzamer. Zij mogen dus bij toetsen een 
kwart van de tijd (25%) langer doorwerken. Dat scheelt bij examens dus al mooi een half 
uur. Dit geldt voor alle vakken. 

• Vergroten van teksten bij toetsen: Al onze toetsen worden al afgedrukt in lettertype 
Verdana 12. Dat is best groot. Maar voor sommige kinderen met dyslexie nog niet groot 
genoeg. Je kunt bij de docent aangeven of je het fijn vindt om met groter gedrukte teksten 
te werken. Zij zorgen daar dan voor. 

• Laptopgebruik: Veel dyslectische leerlingen vinden het fijn om (langere) teksten 
voorgelezen te krijgen. Daarom hebben wij op school het voorleesprogramma Claroread. 
Dat leest de toetsen vanaf de laptop voor. Zorg wel voor een koptelefoon of oortjes zodat 
je anderen niet stoort. 

Onze remedial teachers helpen je in het begin bij alle bovenstaande maatregelen die op jouw 
dyslexiepas staan. Als je heel veel moeite blijft houden met lezen of spelling kunnen we je 
misschien daarvoor kort begeleiden. 

Leerlingen met dyslexie noteren altijd DL op hun toetsblaadje, zodat de docent daar ook rekening 
mee kan houden tijdens het nakijken. 

Thuis of op school vind je het misschien ook fijn om je schoolboeken voorgelezen te krijgen. Dat 
kan je natuurlijk iemand laten doen, maar nog fijner is als je telefoon jou voorleest. Via onze 
remedial teachers kun je een  app aanschaffen (dit heet de Lex-app) die jouw schoolboeken 
voorleest.  

 
 
 
 


