
 
 
Handelingswijzer voor leerlingen met dyslexie   2020-2021 
 
Afspraken en aanwijzingen voor als je dyslexie hebt.   
 
 

 
Toetsen tijdens lessen: 

• De toets voldoet aan lettertype en grootte: Arial 12 
• Je kunt deze 2 vormen van tijdverlenging krijgen voor toetsen in de les:  

1. De toets heeft voor dyslecten minder opgaven om te maken. Op de toets 
staat welke vragen jij mag overslaan, zodat je extra tijd hebt de toets af te 
maken. Je krijgt ongeveer 10% minder opgaven om te maken. 

2. Als optie 1 niet kan bij een bepaalde toets, dan is de toets geschikt 
gemaakt om binnen het lesuur te maken, ook voor dyslecten. 

• Bij de 3 toetsweken krijg je verlenging van tijd zoals bij SE’s en het Centraal 
Examen. Kijk hieronder om te weten hoeveel tijd dit is. 

• Als je dyslexie hebt, noteer altijd DYSLEXIE (D) op je antwoordblad, ook als je 
de antwoorden typt. 
 

• Werk je op een laptop? Neem je eigen laptop mee. Van de docent krijg je een 
USB-stick.  

• Kurzweil: de toets staat op de USB-stick. Je antwoorden schrijf je op papier.  
• Typen: Je noteert jouw antwoorden in een Word-document. Zorg ervoor dat dit 

worden opgeslagen op de USB-stick! Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. 
Als je klaar bent, lever je de USB-stick in bij de docent, die controleert of het 
gemaakte werk goed is opgeslagen. 

 
Toetsweken, SE’s en Centraal Examen: 

• Werk je op een laptop? Er staat een laptop van school klaar, de USB-stick is 
door school geregeld. 

• Als je de antwoorden typt zorg je ervoor dat je antwoorden worden 
opgeslagen op een USB-stick van school. De docent neemt de USB-stick in 
zodra je klaar bent, controleert of je antwoorden erop staan en doet deze in de 
envelop waar de toets in bewaard wordt.  

• Als je dyslexie hebt, schrijf altijd DYSLEXIE (D) op je antwoordblad, ook als je 
de antwoorden typt. 

• De toets voldoet aan lettertype en grootte: Arial 12 
• Je krijgt tijdsverlening volgens dit schema: 

Toets van 45 minuten:   10 minuten 
Toets van 90 minuten:   15 minuten 
Toets van 130 minuten: 20 minuten 
Centraal examen:  30 minuten 
Dit wordt organisatorisch geregeld door de examen coördinatoren 

 
Regelen van extra tijd of een laptop voor toetsen, SE’s en Centraal Examen: 
Als je al eens een verklaring hebt ingeleverd en een gesprek gehad hebt over extra 
tijd, dan krijg je bij toetsen extra tijd of een verkorte toets. Bij SE’s en het Centraal 
Examen krijg je via Magister de opdracht wijzigingen door te geven. Zorg ervoor dat 
je dit doet als er iets veranderd is aan jouw laptopwensen per vak of als je net een 
verklaring hebt gekregen voor dyslexie, zodat je niet tijdens een toets tegen 
problemen aanloopt. Twijfel je of alles goed geregeld is? Mail de dyslexiecoach! 



 
 
Beoordeling toetsen, voortgangstoetsen en SE’s: 
 

• Docenten hebben binnen de vaksecties afspraken gemaakt hoe dyslectische 
leerlingen beoordeeld worden.  

o Wil je meer weten over deze afspraken per vak? Vraag het aan de 
vakdocent. 

o Let op! Elk jaar kan er iets wijzigen in dit beleid. Lees elk jaar het beleid 
door.  

 
Extra hulpmiddelen naast extra tijd: 
 
Deze vormen van extra hulpmiddelen bestaan er om extra te ondersteunen: 
 

• Leeshulpmiddel zoals een leesliniaal, loep of laptop (met of zonder Kurzweil) 
o Dit kan bij lessen en toeten voorkomen, of bij één van beide. 
o Voor het gebruik van een laptop op school moet je een laptopprotocol 

ondertekenen. Dit zijn afspraken over hoe je omgaat met de laptop op 
school. 

• Het toewijzen van hulpmiddelen en/of leeshulpmiddelen gebeurt door de 
dyslexiecoaches in samenwerking met de vakdocent(en). Wil jij graag gebruik 
maken van een hulpmiddel, dan moet je hiervoor eerst een gesprek hebben 
met jouw dyslexiecoach.  

 
Omgaan met een laptop en Kurzweil: 
 

• Bij toetsen vraag je altijd waar de docent wil dat je zit. Als de docent wil dat je 
op een andere plek zit (bijvoorbeeld voorin zit met het scherm richting de 
docent), dan volg je de wens van de docent op. 

• Bij SE’s en examens zit volg je ook altijd de instructies op van de surveillant.  
• Gebruik jij een laptop voor handschrift of een medische aandoening? Het 

proefwerk krijg je op papier, maar jouw antwoorden komen op een USB-stick. 
• Gebruik jij een laptop voor Kurzweil? Het proefwerk wordt digitaal geleverd en 

jouw antwoorden mag je op papier schrijven. Mocht je ook willen typen, geef 
dit duidelijk aan bij de vakdocent waar je de laptop gebruikt en meldt dit bij je 
dyslexiecoach.  

• Let op de volgende afspraken rondom het typen van antwoorden: 
o WORD mag als spellingscontrole geen probleem is. 
o WORDPAD of KLADBLOK moet als spellingscontrole niet mag.  

• Of je een toets maakt of in de les werkt op een laptop: de docenten 
verwachten dat je hier netjes mee omgaat. Bij meldingen van misbruik kan 
laptoprecht worden ingetrokken! 

 
Ik loop tegen problemen aan of heb vragen: 
 
 Slechte cijfers voor een talig vak? Wacht niet af en ga met de mentor in gesprek. 
Zij kijken met je mee of het om 1 vak gaat of dat er meerdere vakken zijn waar je wat 
hulp kunt gebruiken. De mentor kan je doorverwijzen naar de dyslexiecoach. Je mag 
ook zelf een afspraak maken met de dyslexiecoach, maar het is altijd goed je mentor 
te vertellen dat je je zorgen maakt over je cijfer(s)! 
 
 Op de website staat een overzicht wie de coaches zijn. Je mentor weet het ook! 


