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1.0 Kader
De school biedt ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Het bevoegd gezag
stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast en stelt vast of
de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar
aanleiding hiervan beredeneerde keuzes.
Voor het Pius X-College geldt dat een lichte mate van dyslexie wordt gerekend tot de
beperkingen die op onze school door de basisondersteuning worden afgedekt. Binnen elk
kernteam is voldoende specifieke bekwaamheid om de basisondersteuning te leveren.
Waar mogelijk zal de school lichte ondersteuning op maat leveren, die aansluit bij de
specifieke hulpvraag van de leerling. In elk kernteam is een gedragsdeskundige aanwezig
die erop toeziet of er sprake is van lichte ondersteuning. Het tegengaan van afstroom en
het bevorderen van doorstroom naar een hogere leerweg zijn daarbij belangrijke doelen,
evenals het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten.
Leerlingen met de diagnose dyslexie kunnen aanspraak maken op extra faciliteiten. Deze
zijn neergelegd in dit protocol dyslexie.
Het behoort tot de taak van de ouders om een officiële dyslexieverklaring aan te leveren.
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1.1 Wat is dyslexie?
“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het
aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op
woordniveau” (SDN, 2008). In de praktijk betekent dit dat een leerling in een laag tempo
en met veel fouten blijft lezen en/of spellen, ondanks dat er sprake is geweest van extra
uitleg en oefening. Dyslexie kan in allerlei vormen en mate voorkomen, bij alle niveaus
van intelligentie. Geen leerling met dyslexie is hetzelfde. Elke leerling maakt zijn eigen
typische fouten. Als een leerling weinig fouten maakt, gaat deze nauwkeurigheid vaak
ten koste van het tempo of het begrip. Naast problemen die direct te maken hebben met
lezen en/of spellen, kunnen leerlingen ook problemen ervaren als moeite met aandacht
en concentratie, faalangst en een negatief zelfbeeld.

1.2

Begeleiding van een leerling met dyslexie op het Pius X – College

We gaan uit van het gegeven dat dyslexie een hardnekkige stoornis is, die niet verholpen
kan worden. Wel kan de leerling worden geholpen om goed met zijn stoornis om te gaan
en er zo min mogelijk last van te ondervinden. ‘Goed omgaan met’ betekent dat een
leerling weet wat zijn of haar moeilijkheden en sterke kanten zijn en zich inzet om,
ondanks de problemen, toch de gewenste doelen te bereiken. Vanuit school wordt de
leerling hierbij ondersteund. De docenten, in wiens lessen de leerlingen het grootste
gedeelte van de week aanwezig zijn, zijn op de hoogte van de dyslexie en de afspraken
die gelden voor deze leerling.
We beschikken over een toetslokaal waar leerlingen van de afdelingen 3-4TG, H en V met
dyslexie proefwerken kunnen maken.

1.3
De begeleiding van dyslexie in de klas ( = basisondersteuning) en rooster
toetslokaal
Het is belangrijk dat er binnen de vaksectie regelmatig wordt gesproken over didactiek,
toetsing en beoordeling. Verder is het wenselijk dat docenten met leerlingen bespreken
wat de dyslexie betekent voor hun vak. Voor de uitwerking van de begeleiding (in de klas)
verwijzen wij naar de werkdocumenten per leerweg waarin dieper ingegaan wordt op de
specifieke begeleiding.
We beschikken over een toetslokaal waar leerlingen van de afdelingen 3-4TG, H en V met
dyslexie proefwerken kunnen maken. Deze leerlingen maken hun toetsen in een
4

afzonderlijk lokaal, met eigen surveillanten en een afzonderlijk rooster. Dit rooster is zo
in elkaar gestoken, dat de dyslectische leerlingen hun toetsen kunnen maken in hetzelfde
lesuur als waarop de overige leerlingen hun toets maken. Dit rooster ziet er als volgt uit.
1e
2e
3e
4e
5e
5e
6e
7e
8e

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

is van 8.10 tot 9.10 uur
is van 9.10 tot 10.10 uur
is van 10.10 tot 11.10 uur
is van 11.10 tot 12.10 uur
voor de onderbouw is van 12.20 tot 13.20 uur
voor de bovenbouw is van 12.00 uur tot 13.00 uur
van 13.20 tot 14.20 uur
van 14.20 tot 15.20 uur
van 15.20 tot 16.20 uur

In de procedure die hiervoor is opgesteld, heeft de leerling een actieve rol.
• Minstens 1 week van te voren geeft de docent een proefwerk op.
• De leerling meldt dit via een mailtje bij de verantwoordelijke onderwijsassistent die de
proefwerken coördineert.
• De docent levert het proefwerk met eventuele hulpmiddelen zo snel mogelijk.
doch uiterlijk twee dagen voor afname van de toets in een envelop in het postvak van
de onderwijsassistent.
• Op de envelop staat de naam van de leerling, de klas, het vak , dag en tijdstip van de
toets, welk(e) hulpmiddel(en) de leerling mag gebruiken en de naam van de docent.
• De onderwijsassistent zorgt ervoor dat de surveillant de toets krijgt.
• De surveillant zorgt ervoor dat de toets weer in het postvak van de docent terecht
komt.
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2.0 specifieke ondersteuningsbehoefte
Leerlingen met een specifieke hulpvraag op het gebied van dyslexie, kunnen naar
behoefte van onderstaande faciliteiten gebruik maken:
Onderwerp
Het gebruik van een laptop met spellingcontrole bij
schrijfopdrachten/toetsen van Nederlands, Engels, Frans en Duits
Daarnaast aangepaste beoordeling van spelling bij Nederlands, Engels, Frans
en Duits
Het voorlezen van toetsen door Kurzweil
Het gebruik van ingesproken studieboeken
Geen onvoorbereide leesbeurten
Extra tijd; er zijn afzonderlijke afspraken gemaakt (zie bijlage);
Het gebruik van een woordenboek bij Nederlands, Engels, Frans en Duits
(m.u.v. begrips- en spellingtoetsen);
Maximaal één toets van Engels, Frans of Duits op één dag
Vrijstelling van een moderne vreemde taal (alleen bij hoge uitzondering
mogelijk in 4-6 atheneum en 2 VMBO-TG)
Alle toetsen worden, net als bij het centraal examen, standaard in Arial 12
aangeboden. Een vergroting is niet mogelijk.

VMBO

HAVO-VWO

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
(2TG)
X

X
(4-6 atheneum)
X

De specifieke ondersteuningsbehoeften van een dyslectische leerling worden vastgelegd
op de volgkaart dyslexie.

6

2.1

De volgkaart dyslexie en contact met de ouders

Het behoort tot de taak van de ouders om een officiële dyslexieverklaring aan te leveren.
De specifieke ondersteuningsbehoefte wordt vastgesteld in een gesprek tussen de mentor
en de leerling. Per vak kan worden aangegeven of extra ondersteuning noodzakelijk is. De
volgende input kan hiervoor worden gebruikt:
-

informatie van de basisschool/voorgaande leerjaren (onderwijskundig rapport,
vragenlijst basisschool, volgkaart);

-

informatie van de ouders (oudercontact, jaarlijkse vragenlijst ouders);

-

ervaringen tijdens de dyslexiebegeleiding;

-

advies van vakdocenten.

Ondersteuningsbehoefte wordt vastgelegd en geëvalueerd met behulp van de volgkaart
dyslexie (zie bijlage). Deze wordt door de dyslexiebegeleider ingevuld na de
dyslexiebegeleiding en vervolgens jaarlijks in november, door de mentor met de leerling.
Jaarlijks bespreekt de mentor met de leerling of de ondersteuning afdoende is geweest of
eventueel aangepast moet worden.
Bij de eerste ouderavond wordt de volgkaart besproken en ondertekend door leerling,
ouders en mentor.
Ouders van eerste klassers krijgen een vragenlijst toegestuurd om de begeleiding te
evalueren.
2.2

Centrale toetsweken, het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE)

Tijdens centrale toetsweken en schoolexamenweken krijgen alle dyslectische leerlingen
een apart rooster. De toetsen worden in een apart lokaal afgenomen, waarbij de
leerlingen altijd extra tijd (20% extra tijd) krijgen toegewezen.
Voor het organiseren van faciliteiten voor het centraal examen wordt gebruik gemaakt
van de meest recente volgkaart. Bij het centraal examen zijn mogelijk:
•
•

BB/KB: extra tijd en ingesproken digitaal examen;
TG, H en V: extra tijd, laptop met spellingcontrole voor schrijfopdrachten
Nederlands en Engels, ingesproken examen via Daisy of Kurzweil.

Ingevulde volgkaarten worden verwerkt in een overzicht, dat voor alle docenten
toegankelijk is. Vragenlijsten en volgkaarten zijn beschikbaar voor alle docenten en ook
per leerling in te zien via SOM.
Met leerlingen die op grond van een andere handicap/beperking recht hebben op
(examen)faciliteiten wordt eveneens een volgkaart ingevuld.
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2.3 Dyslexiepas en begeleiding op school
Alle leerlingen met een dyslexieverklaring ontvangen een dyslexiepas en krijgen in de
brugklas een periode dyslexiebegeleiding aangeboden. Daarin wordt onder andere
aandacht besteed aan het omgaan met dyslexie, een goede studie-aanpak, het gebruik
van hulpmiddelen. In het tweede leerjaar worden er terugkombijeenkomsten
georganiseerd, in hogere leerjaren blijft de dyslexiebegeleider het aanspreekpunt, op
verzoek.
2.4 Externe begeleiding
We constateren dat er soms dyslectische leerlingen kunnen zijn bij wie de handicap zo
hardnekkig is dat meer begeleiding nodig is. Het Pius X-College kent geen vorm van één
op één begeleiding, oefenen op leestempo of inslijten van regels. Hiervoor zijn ouders
aangewezen op een externe instantie. Ons standpunt is dat deze leerlingen op de
basisschool vaak langdurig geoefend hebben met deze programma’s. Op het VO breekt
een andere (leeftijds-)fase aan. Bovendien is met de diagnose aangetoond dat de
problematiek hardnekkig is. Daardoor is er weinig rendement op dat gebied te
verwachten en achten wij het meer zinvol om te compenseren.
Indien ouders kiezen voor behandeling door een externe deskundige, willen we hier op
school zo goed mogelijk over geïnformeerd worden om de aanpak af te stemmen.
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3.0 Vrijstelling of alternatieve invulling van Frans en/of Duits voor leerlingen
met dyslexie
Bij hoge uitzondering is het mogelijk dat een leerling met dyslexie geen Frans of Duits
volgt, of een alternatief programma daarvoor volgt. De mogelijkheden zijn verschillend
binnen de verschillende leerwegen en –jaren.
Vrijstelling of alternatieve invulling mogelijk?

Leerweg

Hier worden geen examens in een tweede moderne vreemde taal afgenomen. Er
wordt in de onderbouw wel een cursus Duits aangeboden. Vrijstelling is dus niet aan
de orde.

VMBO:
1-4BB/KB

Frans óf Duits moet gevolgd worden. Omdat er geen kerndoelen zijn geformuleerd, is
wel een alternatieve invulling van het vak mogelijk.

VMBO:
1-2 TG

er zijn voldoende keuzemogelijkheden binnen de sectoren zónder Frans of Duits, dus
er is geen vrijstelling geregeld

VMBO:
3-4 TG

Frans én Duits moet gevolgd worden. Omdat er geen kerndoelen zijn geformuleerd, is
wel een alternatieve invulling van het vak/beide vakken mogelijk.

HAVO-VWO 1-3

door een ander profiel dan C&M te kiezen, kan de leerling Frans en Duits vermijden.

HAVO 4-5

Gymnasium: er is geen vrijstelling geregeld, omdat de klassieke taal in plaats van de
tweede moderne vreemde taal komt. Atheneum: vrijstelling van Frans of Duits is
toegestaan. Een ander vak met voldoende studielast (440u) komt daarvoor in de
plaats.

VWO 4-6

Concreet is vrijstelling van Frans of Duits binnen onze school alleen mogelijk in 2TG
en in 4-6 Atheneum.

VMBO:
2TG
VWO:
4-6 Atheneum

De genoemde vrijstellingen of mogelijkheden voor alternatieve invulling van Frans of
Duits die het Pius X – College biedt zijn in overeenstemming met datgene dat de wet
regelgeving hierover zegt. Zie hiervoor bijlage 2.
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3.1

Stappenplan
1. Signaal komt bij teamleider. Deze bevraagt leerling, ouders, mentor,
(taal)docenten, dyslexiebegeleider naar last;
2. Ouders doen een schriftelijk verzoek aan de teamleider, met motivatie voor
vrijstelling van Frans of Duits. Voor vrijstelling in 2TG kan eind klas 1TG of in de
loop van 2TG een verzoek worden gedaan, voor vrijstelling vanaf 4 atheneum kan
vanaf eind 3V een verzoek worden gedaan;
3. Teamleider bespreekt verzoek en voorwerk met mentor en gedragsdeskundige;
4. Gedragsdeskundige onderzoekt of vrijstelling legitiem is:
-‐

De leerling zit op het juiste niveau (capaciteiten, werkhouding, inzet en
motivatie) en heeft voldoende compensatiemogelijkheden. Hierbij is de input
van alle docenten van belang. De taaldocenten wordt nadrukkelijk om advies
gevraagd;

-‐

De leerling ondervindt forse hinder van zijn dyslexie, dermate dat het behalen
van het niveau dat bij de capaciteiten past, in gevaar is of dreigt te komen. De
leerling heeft een grote achterstand op technisch lezen en/of spellen en/of
heeft grote last van automatiseringsproblemen. De cijfers zijn onvoldoende
en/of andere vakken komen in het geding, omdat het huiswerk en leren
uitzonderlijk veel tijd en moeite kost. Studietips en de inzet van hulpmiddelen
leveren onvoldoende ondersteuning op.

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van gegevens basisschool, dyslexieonderzoek,
volgkaart dyslexie en vragenlijst ouders, evaluatie dyslexiebegeleiding, cijfers,
observatie vakdocenten, SOM. Indien nodig, kan aanvullend groepsonderzoek
plaatsvinden (gesprek, DAT, technisch lezen en spellen, PMT-K2, NPV-J, vragenlijst
studiegewoonten);
5. Gedragsdeskundige, mentor en teamleider nemen een besluit;
6. Bij het besluit tot vrijstelling stelt de gedragsdeskundige een formulier op,
specifiek voor deze leerling. Dit formulier wordt ondertekend door
ouder(s)/verzorger(s) en teamleider. Teamleider legt dit vast in SOM en
informeert docenten, sectie- en clusterleider, decaan en evt.
bovenbouwteamleider (HV). Gedragsdeskundige legt dit vast in overzicht dyslexie;
7. Een kopie van het formulier gaat ook naar de inspectie.
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Van belang
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-‐

Een leerling met dyslexie die vrijstelling of een alternatieve invulling voor een
moderne vreemde taal krijgt, kan dit vak in hogere leerjaren niet meer
volgen. Dit geldt ook wanneer een leerling dispensatie krijgt in de bovenbouw
atheneum en alsnog afstroomt naar de Havo;

-‐

Wanneer een leerling kiest voor vrijstelling voor Frans of Duits in 2TG, ligt die
keuze vast. Het is niet mogelijk om gedurende het schooljaar te wisselen
tussen Frans en Duits;

-‐

Bij vrijstelling telt het betreffende vak niet mee bij de overgang naar het
volgende leerjaar. Het vak dat ervoor in de plaats komt, telt wel mee.

-‐

Tussen het moment van het indienen van een verzoek om vrijstelling en het
besluit hierover, ligt maximaal een termijn van zes weken.

Bijlage 1
Achtergrond van de wettelijke mogelijkheden voor respectievelijk VMBO en H/V
Bron: Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs 2013 – Hoofdstuk 11/Wet en regelgeving.
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Bijlage 2
Volgkaart dyslexie

Naam:
Klas:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Datum:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Ingevuld door:

Klik hier als u tekst wilt invoeren., met leerling
onvoldoende
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Toepassen van spellingregels
Woordbeeld
Handschrift, werkverzorging
Leestempo
Leesnauwkeurigheid
Begrijpend lezen
Automatiseringsvermogen
Mondelinge vaardigheid
Werktempo
Concentratie
Inzet
Studieaanpak
Zelfvertrouwen

*
Ne
En
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voldoende
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

goed
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Laptop met
spellingcontrole
(bij schrijfopdrachten
Ne en MVT)

Voorleessoft
-ware bij
toetsen
(Kurzweil)

Ingesproken
boeken

Geen
onvoorbereide
leesbeurten

Extra tijd:
Vmbo**/
H/V**

Gebruik
woorden
boek
(m.u.v.
begripsen
spellingtoetsen)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

* Overige vakken zelf aanvullen
** Extra tijd op VMBO KB en VMBO TG onderbouw: op deze afdelingen worden alle toetsen zo
opgesteld, dat deze in 40 minuten gemaakt kunnen worden. De leerlingen met dyslexie krijgen
tijdens de les extra tijd om de toets te maken. De andere leerlingen leveren na 40 minuten hun
werk in.
Extra tijd op VMBO TG bovenbouw en H/V: op deze afdelingen zijn de toetsen langer van stof.
Voor deze leerlingen is een afzonderlijk toetslokaal ingericht, met een eigen rooster en een
surveillant. Dyslectische leerlingen die een toets krijgen, maken hier hun toets met verlengde
tijdsduur (zie bijlage).

Afspraken t.a.v. werkhouding, inzet, studieaanpak, overig:

invoeren.

Handtekening: Leerling

Ouders

Klik hier als u tekst wilt

Mentor

De mentor vult deze kaart in november in met de leerling. Opslaan als ‘volgkaart dyslexie achternaam, voornaam’, op de
L-schijf-> Dyslexie -> volgkaart -> ingevulde volgkaarten.
De informatie van deze volgkaart vormt tevens de basis voor de uiteindelijke facilitering die voor de Centrale Examens
worden aangevraagd. Indien de opties “Ingesproken boeken” en/of “Kurzweil” zijn aangekruist, volgt op het CE een
ingesproken versie.
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Bijlage 3
Schematische samenvatting
Onderwerp
School biedt ondersteuning
aan leerlingen die dat nodig
hebben ( waar mogelijk op
maat)

Rol ouders/leerling
Leerlingen met de diagnose
dyslexie kunnen aanspraak
maken op extra faciliteiten.
Ouders leveren officiële
dyslexieverklaring aan.

Rol school
Bevoegd gezag stelt bij
plaatsing van iedere
leerling een
ontwikkelingsperspectief
vast
De docenten zijn op de
hoogte van de dyslexie en
de afspraken die gelden
voor deze leerling.

Begeleiding van dyslexie in
de klas (=
basisondersteuning)

Leerling overlegt met
mentor/vakdocent/
Rol leerling:
- zet zich ondanks de
problemen in om toch de
gewenste doelen te
bereiken
- weet wat zijn of haar
moeilijkheden of sterke
kanten zijn en bespreekt dit
met de mentor
- let er op dat gemaakte
afspraken met de docent
ook worden nagekomen
- stelt zich actief en
verantwoordelijk op.

Specifieke
ondersteuningsbehoefte

Wordt vastgesteld in een
gesprek tussen de mentor
en de leerling. Per vak kan
worden aangegeven of extra
ondersteuning noodzakelijk
is.
Input ouders: via
oudercontact
Ouders ontvangen jaarlijks
een vragenlijst om de
begeleiding te evalueren.

24

Binnen vaksectie wordt
regelmatig gesproken over
didactiek, toetsing en
beoordeling.
Docenten bespreken met
leerlingen wat de dyslexie
betekent voor hun vak.
De school kent richtlijnen
voor instructie, toetsing en
beoordeling.

Draagt zorg voor specifieke
faciliteiten. (zie p.7)
Ondersteuningsbehoefte
wordt vastgelegd en
geëvalueerd met behulp
van de volgkaart dyslexie.

Centrale toetsweken,
schoolexamen en centraal
examen

Tijdens centrale
toetsweken en
schoolexamen krijgen alle
dyslectische leerlingen
extra tijd toegewezen

Centrale toetsweken en
schoolexamenweken: school
stelt apart rooster samen
(in apart lokaal).
School maakt gebruik van
de meest recente volgkaart
voor het organiseren van
faciliteiten tijdens CE.
Ingevulde volgkaarten
worden verwerkt in een
overzicht, dat voor alle
docenten toegankelijk is.

Dyslexiepas en begeleiding
op school

Alle leerlingen met een
dyslexieverklaring
ontvangen een dyslexiepas
en krijgen in de brugklas
een periode
dyslexiebegeleiding
aangeboden.
In het tweede leerjaar
worden er
terugkombijeenkomsten
georganiseerd.

Externe begeleiding

Vrijstelling of alternatieve
invulling van Frans en/of
Duits.
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In hogere leerjaren blijft de
dyslexiebegeleider het
aanspreekpunt.
Indien ouders een externe
instantie in de arm nemen
voor specifieke begeleiding,
informeren zij de school
omtrent vorderingen.
Ouders dienen na overleg
met de mentor een verzoek
in.

School verstrekt dyslexiepas
en begeleiding in brugklas.

School organiseert
terugkombijeenkomsten.
Dyslexiebegeleider blijft
aanspreekpunt.

School neemt binnen 6
weken een besluit hierover.

