Zorgbeleid rondom dyslexie en leerlingen met lees- en/of spellingsproblemen
Persoonlijke aandacht voor elke leerling is één van de pijlers van Huizermaat. Deze aandacht is
er vanzelfsprekend ook voor de leerling met dyslexie of lees- en/of spellingsproblemen. Op
Huizermaat is er een orthopedagoog/dyslexiecoach, zij is ervoor om vragen rondom dyslexie te
beantwoorden en samen met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) te kijken op welke manier het
beste ondersteuning geboden kan worden.
Screening op dyslexie
Aan het begin van het schooljaar wordt bij alle brugklasleerlingen een signaleringstoets
dyslexie afgenomen. Als uit deze toets blijkt dat een leerling uitvalt op het gebied van lezen
en/of spellen, kunnen er verschillende trajecten volgen. Zo kan een leerling extra begeleiding
krijgen op het gebied van lezen en/of spelling, maar kan ook op Huizermaat een diagnostisch
vooronderzoek dyslexie (DVOD) worden opgestart. Dit alles gaat uiteraard steeds in overleg met
mentor en ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.
Dyslexiekaart
Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiekaart waardoor zij gebruik kunnen
maken van een aantal faciliteiten zodat zij minder last hebben van
hun dyslexie. Enkele van deze extra voorzieningen zijn
bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen en op het examen, het werken
met een voorleesprogramma (ClaroRead), het gebruik van een
laptop in de klas (voor leerlingen met handschriftproblemen),
aangepaste luistertoetsen op het examen en niet onvoorbereid
hardop voorlezen in de klas. De dyslexiekaart blijft de gehele
schoolloopbaan op Huizermaat geldig.
Auditieve ondersteuning
Dyslectische leerlingen kunnen zowel thuis als op school gebruik
maken van auditieve ondersteuning. Wij werken hiervoor met het
programma ClaroRead. Op Huizermaat kan het werken met
ClaroRead worden aangevraagd voor toetsen, examens en in de
klas. Dit houdt in dat toetsen en lesstof elektronisch worden
voorgelezen. Via Huizermaat kan er echter ook een abonnement
voor thuis worden aangevraagd. Een leerling kan dan thuis de
digitale lesboeken laten voorlezen, zodat huiswerk sneller en
gemakkelijker gemaakt of geleerd kan worden.
Om alvast een indruk te krijgen van de mogelijkheden van
ClaroRead, kan een demo-versie aangevraagd worden via
woordhelder.nl.
Aangepaste beoordeling spelling
Voor dyslectische leerlingen geldt een aangepaste spellingbeoordeling. Om brugklasleerlingen
te laten wennen aan het voortgezet onderwijs, telt spelling tot aan de kerstvakantie niet mee.
Hierna geldt tot en met klas 3 dat er maximaal een halve punt (0.5 uit 10) afgetrokken kan

worden voor spelfouten. Vanaf klas 4 hanteren we maximaal één punt aftrek (1 uit 10) voor
spelfouten.
Maakt een dyslectische leerling meerdere keren dezelfde fout in een toets, dan geldt
vanaf klas 4 dat deze voor Nederlands wel worden gerekend, gezien de exameneisen. Je kunt in
totaal echter nooit meer dan één punt aftrek krijgen voor spelling. Herhaalde fouten worden
niet meegerekend voor de MVT.
Tot slot
Wij proberen op Huizermaat de ondersteuning voor dyslectische leerlingen op een zo goed
mogelijke manier vorm te geven. Wanneer er vragen zijn, kan er contact worden opgenomen
met de mentor, maar uiteraard ook met de dyslexiecoach. Leerlingen en ouders kunnen indien
gewenst langskomen, mailen of telefonisch contact opnemen.
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