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Leerlingen met dyslexie hebben veel 
moeite met lezen, spellen en vaak ook 
met schrijven. Bij dyscalculie gaat het  
om ernstige problemen met rekenen 
en ruimtelijk inzicht. Dyslexie en  
dyscalculie gaan helaas niet over, 
maar je kunt er wel goed mee om 
leren gaan. Op Thamen willen we 
zorgen dat leerlingen met dyslexie en 
dyscalculie zich zelfstandig leren  
redden. We leren hen ook om optimaal 
gebruik te maken van de hulpmiddelen 
die bij hen passen en die hen verder 
helpen.

Samenwerking school, ouders 
en leerlingen
Om goede afspraken te kunnen  
maken, is de samenwerking tussen  
leerling, ouders en school heel belang
rijk. We vragen ouders daarom om 
bij de aanmelding van hun kind direct 
een dyslexie of dyscalculieverklaring  
mét handelings adviezen aan te 
leveren. Zo weten wij wat we kunnen 
doen om een leerling te helpen. In ons 
groepshandelingsplan èn in (onze 
digitale leeromgeving) Magister staat 
duidelijk welke leerlingen dyslexie 

en dyscalculie hebben en van welke 
faciliteiten zij gebruikmaken.

Ondersteuning uitproberen
In de onderbouw kunnen leerlingen 
met dyslexie of dyscalculie uitproberen  
welke ondersteuning het beste bij hen 
past. In de bovenbouw legt de leerling 
in overleg met school en ouders vast 
van welke faciliteiten hij of zij gebruik 
wil maken voor de SE’s en het eind
examen. 

Ondersteuningsprogramma  
Op Thamen hebben we een  
verklankingsprogramma, IntoWords. 
Dat gebruiken leerlingen om zich 
toetsen en lesstof voor te laten lezen. 
Leerlingen kunnen dit programma 
gratis gebruiken op school én thuis. 
Daarnaast kunnen ze elke week naar 
ons speciale dyslexielokaal komen. 
Daar krijgen ze hulp bij eventuele 
knelpunten.

Aanwezigheid coördinator 
dyslexie
Vakcollege Thamen heeft een  
coördinator dyslexie, die dyslectische 
leerlingen in groepjes spreekt en hen  
begeleidt bij het gebruik van IntoWords. 
De coördinator organiseert een 
ouderavond of middag en tijdens 
het wekelijkse dyslexieuurtje helpt 
zij leerlingen die zelfredzamer willen 
worden.

Zo helpt Vakcollege Thamen leerlingen met dyslexie of dyscalculie 
Op Vakcollege Thamen willen we leerlingen met dyslexie of dyscalculie zo goed 
mogelijk ondersteunen. In deze nieuwsbrief leggen we uit hoe wij dat doen.



Extra tijd bij toetsen
De docenten houden rekening met 
leerlingen die dyslexie of dyscalculie 
hebben. Zij krijgen extra tijd bij toet
sen. Leerlingen met dyslexie mogen 
indien nodig de laptop gebruiken om 
zich voor te laten lezen en om mee te 
typen. Bij toetsen gebruiken we het 
duidelijke lettertype Arial 12. Leerlingen 
met dyscalculie mogen vaker een 
rekenmachine gebruiken en gebruik 
maken van rekenkaarten. Zo zorgen 
we dat ook leerlingen met dyslexie  en 
dyscalculie de toetsen goed kunnen 
maken.

 

 

Dyslexiekaart 

 

Naam:  

Geboortedatum:  

Leerlingnummer:  

 

De aanbevelingen op deze kaart zijn gedaan op grond van gedegen onderzoek door een 
orthopedagoog en maken deel uit van het beleid van Vakcollege Thamen om leerlingen 
adequate faciliteiten te bieden. De schoolleiding verzoekt collega’s om ten behoeve van de 
leerling die deze kaart uitgereikt heeft gekregen de aanbeveling zo veel als mogelijk is in 
acht te nemen. 
 

Wilt u alstublieft contact opnemen met de dyslexiecoördinator als er zich vragen of 
problemen mochten voordoen? 
 

Hiernaast aangeven faciliteiten zijn van toepassing (in overleg met de mentor): 
 
 
Akkoord dyslexiecoördinator:  

Mevrouw I. van den Haak 
 

 

 
 
 
 
 
…………… wil graag: 
 
 
O Extra tijd bij toetsen, proefwerken en examens, dit geldt voor alle vakken. 
 
 
O Gebruik laptop/computer t.b.v. auditieve ondersteuning (bijvoorbeeld via L2S) bij: 
 
 
O Gebruik eigen laptop* ter vervanging van handschrift bij:  
 
 
O Gesproken of voorgelezen (digitale) schoolboeken (in overleg) bij: 
 
 
O Overige afspraken en gewenste ondersteuning:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
* NB! Toetsen worden op een door de docent aangewezen computer of laptop gemaakt. 
 
 
 

 

Dyscalculie- en dyslexiekaart voor leerlingen

Als een leerling een dyscalculie of dyslexieverklaring 

heeft, dan krijgt hij of zij van ons een dyscalculie of 

dyslexiekaart. Met deze kaart kan de leerling bepaalde 

faciliteiten gebruiken. Wat die faciliteiten zijn, hangt af 

van de handelingsgerichte diagnose die op de  

verklaring staat.


