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Lezen en schrijven horen bij school en bij leren. Ook bij het leren zoals je dat 
doet op Plein Joure. Je werkt bij ons met boeken en werkboeken, maar gebruikt 
ook vaak een computer. Soms werk je aan projecten, je maakt een werkstuk of je 
doet een toets. Kortom: je ontkomt niet aan lezen en schrijven.

Als je dyslexie hebt, moet je tijdens het leren op school meer moeite doen dan 
de leerlingen die geen probleem hebben met lezen of schrijven. Maar met extra 
inspanning kun jij dezelfde prestaties leveren als jouw klasgenoten. Bij ons op 
school krijg je tijd en ondersteuning om die extra inspanning te doen.

Algemene afspraken met 
betrekking tot dyslexie
Je krijgt ondersteuning
Uitleg
Als je bij ons op school komt 
bespreken we met jou waaruit jouw 
lees- en schrijfproblemen precies 
bestaan en welke aanpassingen 
er in je dyslexieverklaring worden 
aangeraden. We leggen je uit welke 
mogelijkheden wij in huis hebben om 
jou te ondersteunen. In de onderbouw 
oefen je met wat het beste bij jou 
past. In de bovenbouw ligt je focus 
meer op het examen en wat daarbij 
wel en niet is toegestaan.

Dyslexiecoach
Onze school heeft twee 
dyslexiecoaches. De dyslexiecoach 
is voor de dyslexiebegeleiding 
aanspreekpunt voor ouders, 
verzorgers, leerlingen, coaches en 
docenten.

Je krijgt tijd
Extra lees- en schrijftijd
Tijdens toetsen krijg je extra tijd 
om de vragen door te lezen en 
te beantwoorden. Je mag er dus 
langer over doen. Als extra toetstijd 
niet mogelijk is, dan wordt de toets 
verkort. Ook tijdens het examen krijg 
je extra lees- en schrijftijd.
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Beschikbare faciliteiten
Leesbare teksten
Toetsen worden opgesteld in Arial 12. 
Voor leerlingen met dyslexie is deze 
lettergrootte in de meeste gevallen 
goed werkbaar.

Spelling
Bij de talen worden spelfouten 
soepeler gerekend. Dit geldt niet 
voor spellingstoetsen. Bij de andere 
vakken worden spelfouten minder 
sterk meegewogen in de beoordeling. 
Het kan ook voorkomen dat je een 
toets niet schriftelijk maakt, maar dat 
je mondeling wordt overhoord over de 
lesstof.

Device of laptop van school
Wanneer je moeite hebt met 
(leesbaar) schrijven, mag je voor 
schrijftaken gebruik maken van 
je eigen device of een laptop van 
school. Je haalt deze laptop op aan 
het begin van de dag en levert hem 
aan het einde van de dag weer in. 
Tijdens toetsen is je eigen device niet 
toegestaan; je kunt dan een device 
van school gebruiken.

Luisteren naar je boek
Bij de talen worden boeken gelezen. 
Er zijn specialistische bibliotheken 
die veel romans en jeugdromans 
leveren in gesproken vorm. Met het 
boek erbij lees je terwijl je luistert. 
Deze ondersteuning bij het lezen 
is toegestaan tot het examen. 
Gesproken schoolboeken zijn 
verkrijgbaar via Dedicon, online of als 
download.

Ondersteunende software
Je kunt op onze school gebruik 
maken van Alinea. Deze software 
zet tekst om in spraak en maakt het 
mogelijk om teksten voor te laten 

lezen. Je kunt het ook gebruiken bij 
het maken van samenvattingen en 
bij het leren ‘leren’. Dit programma 
kan ook gebruikt worden bij het 
maken van proefwerken. Voorwaarde 
voor het gebruik maken van 
Alinea is echter wel dat dit in je 
dyslexieverklaring nadrukkelijk wordt 
aanbevolen. Wanneer je zelf gewend 
bent met andere systemen te werken, 
dan kunnen we daar eventueel aan 
meewerken. Je kunt dit programma 
ook thuis op een computer installeren.

Jij hebt de regie
Je (talen)docenten hebben kennis van 
dyslexie en ondersteunen je daarmee 
didactisch. Jijzelf zet je actief in om je 
problemen met spellen en lezen voor 
jou hanteerbaar te maken.

In een dyslexieverklaring staan 
meestal tips en aanbevelingen. Kijk 
in jouw dyslexieverklaring en bepaal 
welke aanpak voor jou het beste is. 
Ga daarmee aan de slag en doe op 
ons een beroep bij de voorzieningen 
die jij nodig hebt voor jouw aanpak.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je 
altijd contact opnemen met onze 
dyslexiecoaches:

Mw. Geke van der Veen
E: g.vanderveen@pleinjoure.nl

Mw. Katherine van der Velde
E: kpa.vandervelde@pleinjoure.nl
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