
 

 

 

Vragen en antwoorden m.b.t. de presentatie: Dyslexie en dyscalculie 
gesteld op de ouder informatieavond van 19-01-21 

 
Kan er een laptop via de school aangekocht worden?  
Ja, zie voor informatie: Werken met een eigen notebook op het Trinitas College 
 
 
Zijn er kosten verbonden aan de aanschaf van Daisy bestanden (ingesproken leerboeken)? 
De Daisy bestanden worden door school besteld en bekostigd.  
 
Hoe werkt het met extra tijd voor een toets? 
Een leerling met een dyslexie of dyscalculieverklaring krijgt ongeveer 20 tot 25% extra tijd. Bij 
examens is dat op een examen van 2 uur een half uur extra. Bij reguliere toetsen komt het veelal op 
5 of 10 minuten extra tijd (afhankelijk van de omvang van de toets). De extra tijd wordt zoveel 
mogelijk gegeven binnen het lesuur maar als dat niet lukt dan maakt de betreffende docent een 
afspraak met de leerling om het nog af te maken. 
 
Zijn er voorwaarden voor het aanvragen van extra hulpmiddelen? 
Voor examenfaciliteiten (leerjaar 3 en 4) als het voorlezen van toetsen en verlenen van extra tijd wel, 
er moet een ondertekende dyslexie/dyscalculie verklaring ingeleverd zijn. Voor een leerling met een 
verklaring zijn er verder geen aanvullende voorwaarden, de leerling mag dan aanvragen wat hij/zij 
denkt dat helpt.  
 
Is de ontdekkende leerweg evengoed mogelijk met dyslexie? 
Jazeker. Bij de ontdekkende leerweg kan bijvoorbeeld ook de Voorleesfunctie van Word ingezet 
worden om de geschreven tekst te beluisteren en zijn veel van de opdrachten in Word format 
waardoor ze voorgelezen kunnen worden. Ook de docenten van de ontdekkende leerweg houden 
rekening met dyslexie. Extra ondersteuning bij de vakken (leerstrategieën/ begeleiding bij het maken 
van de opdrachten) kan ook gewoon aangevraagd worden voor de leerlingen van de ontdekkende 
leerweg.  
 

 

Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u met mij contact opnemen. 

 
Met vriendelijke groet, 
_______________________________ 
■ Carla van Stralen 
   Didactisch specialist begeleiding en ondersteuning 
    (werkdagen maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdagochtend)  
c.vanstralen@trinitascollege.nl 
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