
Dyslexie en Dyscalculie
Wat biedt Johannes Bosco aan voor leerlingen met een 

dyslexie of dyscalculie verklaring?



Even voorstellen

Dyscalculiecoach: 
Mevr. K. Wijnen

Dyslexiecoach: 
Mevr. C. Van Stralen

Trajectbegeleider: 
Mevr. L. Beemster



Hoe gaat het op de JB in zijn werk?

Faciliteiten kunnen op 
ieder moment 
aangevraagd of 
gewijzigd worden.

Inschrijving

1e weken 
brugklas

Direct aangeven 
dyslexie/dyscalculie 
en kopie verklaring 
inleveren.
Getekende verklaring 
is noodzakelijk voor 
examen faciliteiten.

Leerling krijgt 
faciliteitenpas: 

Hierop staan standaard 
faciliteiten en de extra 
faciliteiten op aanvraag.
Deze faciliteiten worden 
bijgehouden in digitale 
omgeving (SOMtoday).

Gedurende 
schoolloopbaan



Welke faciliteiten zijn er?
Standaard faciliteiten voor dyslexie:

Extra tijd bij toetsen (20/25% van de toetstijd)
Toetsen tenminste in lettertype Arial 12
Aangepaste beoordeling spelling volgens door 
vakgroep gemaakte afspraken

Standaard faciliteiten voor dyscalculie:
Extra tijd bij toetsen waarbij rekenen een rol speelt: 
aardrijkskunde, biologie, economie, techniek, 
natuurkunde, scheikunde, sport & dienstverlening, 
wiskunde, zorg en welzijn.



Faciliteiten op aanvraag voor 
leerlingen met dyslexie

Extra mondelinge overhoringen 
bij moderne vreemde talen.
Auditieve ondersteuning bij 
toetsen. Toetsen worden 
voorgelezen op studieplein met 
Sprint Plus.

Auditieve ondersteuning bij 
(eind)examens MX (BL zijn digitale 
examens met auditieve 
ondersteuning):

Voorbeelden
Opening examen Nederlands 

* Bij eindexamen Nederlands mag de 
schrijfopdracht op de laptop gemaakt 
worden met spellingscontrole.

Engelse Examentekst

Auditieve ondersteuning bij de 
lessen: indien nodig kan er een Daisy 
bestand besteld worden.



Nog meer faciliteiten op 
aanvraag

Laptop als schrijfgerei. 
Voorbereidingstijd van hardop te lezen 
teksten. 
Studiehulp: 

Leerstrategieën 
Hulpmiddelen inzetten 
Klankkaart 
Begeleiding bij leer en maakwerk



Faciliteiten op aanvraag voor 
leerlingen met dyscalculie

In de onderbouw:
Hulpkaarten.
Rekenmachine (in 
afstemming met RT en 
vakdocent).
Dyscalculie begeleiding: 

Begeleiding bij maakwerk
Opstellen van hulpkaarten 
Leerstrategieën voor inzet 
van de hulpkaarten 
Leerstrategieën voor 
aanpak van het rekenen



De voorleesfunctie van Word en 
spelling- & grammaticacontrole (tabblad controleren) 

De voorleesfunctie van Microsoft Edge, Ctrl+Shift+U

Tips 



Zijn er nog vragen?

C.VanStralen@trinitascollege.nl

K.Wijnen@trinitascollege.nl

Bedankt voor uw aandacht en wie weet tot ziens!

Rondvraag
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