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Op het Mondriaan College heeft elke leerling met een dyslexieverklaring recht op ondersteuning.  
Deze ondersteuning varieert van begeleiding door de vakdocent tot het volgen van de leerling op 
afstand door de zorgcoördinator/orthopedagoog. Dit is afhankelijk van de individuele 
ondersteuningsbehoefte van de leerling. 
 
In het algemeen bieden wij geen begeleiding buiten de klas voor leerlingen met een 
dyslexieverklaring. Leerlingen kunnen gebruik maken van de reguliere begeleidingsmogelijkheden, 
zoals extra instructie van de vakdocent en ondersteuningsmodules in de Mondriaanuren.. 
 
 

Faciliteiten 

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen 
aan het begin van het schooljaar een 
zogenaamde dyslexiepas. Op deze pas geeft 
de zorgcoördinator/orthopedagoog aan op 
welke faciliteiten de leerling recht heeft.  
 
De mogelijke faciliteiten zijn de volgende: 
 
Verlenging van de toetstijd of 15% 
vermindering van toetsvragen 
Bij het CSE en het schoolexamen heeft de 
leerling recht op een half uur verlenging. Bij 
de reguliere toetsen heeft de leerling recht op 
een kwartier verlenging of 15% minder 
toetsvragen. Bij toetsen in reguliere 
lessituaties wordt er in principe voor 15% 
minder toetsvragen gekozen. Als de 
vakdocent hiervan af wil wijken wordt dit met 
de leerling besproken. 
  
Mondeling herkansing voor de moderne 
vreemde talen 
De dyslectische leerling heeft bij de moderne 
vreemde talen recht op herkansing van de 
volgende onderdelen: 

 Kennis van idioom 

 Schriftelijke idioomverhoudingen 

 Idioomonderdelen van proefwerken 

 Onderdelen waarbij sprake is van veel 
leeswerk 

 

Voorwaarde is dat er sprake is van een 
onvoldoende ontwikkelde leesvaardigheid, 
zulks ter beoordeling van de 
zorgcoördinator/orthopedagoog. De faciliteit 
wordt in dat geval aangegeven op de 
dyslexiepas. 
Indien de leerling een onvoldoende resultaat 
behaalt voor een toets van de moderne 
vreemde talen en deze wil herkansen, kan de 
leerling dit aangeven bij de vakdocent. De 
vakdocent spreekt vervolgens met de leerling 
een herkansing af.  
 
De leerling dient wel bewezen te hebben dat 
er voldoende aandacht aan de toets is 
besteed en de inzet in de klas dient voldoende 
te zijn geweest. Dit is ter beoordeling van de 
vakdocent. Indien de leerling en de vakdocent 
hierover van mening verschillen mag de 
leerling de zorgcoördinator/orthopedagoog 
vragen om te bemiddelen. 

De schoolexamens en het CSE zijn niet 
mondeling herkansbaar. 
 
Het minder streng of niet meerekenen van 
spellingfouten 
Bepaalde categorieën spellingfouten worden 
in toetsen niet fout gerekend of minder streng 
meegerekend.  Het gaat om fouten in de 
luister- en inprentspelling van woorden. 
Fouten tegen de werkwoordspelling worden 
wel als gewone fout geteld.  Ook de 
hoofdletters bij Duits worden als reguliere fout 
meegerekend. 



 

 

Het aanbieden van toetsen in een voor 
dyslecten als prettig ervaren lettertype 
 
Faciliteiten bij het CSE en het 
schoolexamen 
Bij het schoolexamen en het CSE gelden 
andere faciliteiten dan bij de reguliere 
toetsen. Dit komt deels omdat het 
examenreglement bepaalde mogelijkheden 
niet biedt, anderzijds zijn er mogelijkheden bij 
het examen die (nog) niet bij de reguliere 
toetsen beschikbaar zijn. Het gaat om de 
volgende faciliteiten: 

 Audio-ondersteuning bij het CSE. Alle 
centrale examens worden met audio-
ondersteuning aangeboden. 

 Het typen van het centraal schriftelijk 
examen. 

 
Naast deze faciliteiten wordt er altijd 
verlenging aangeboden.  
 
Audio-ondersteuning 
Audio-ondersteuning is mogelijk bij alle grote 
toetsen (proefwerken) en bij de 
schoolexamens en het CSE. Audio-
ondersteuning wordt niet standaard aan alle 
leerlingen aangeboden. Leerlingen die een 
aantoonbare leesproblematiek hebben en in 
het bezit zijn van een dyslexieverklaring 
waarbij audio-ondersteuning wordt 
geadviseerd kunnen op verzoek gebruik 
maken van audio-ondersteuning. De 
zorgcoördinator/orthopedagoog maakt met de 
leerling afspraken over bij welke vakken de 
leerling hier gebruik van gaat maken. 
 
Wij gebruiken het programma Claroread. Dit 
programma is alleen in het Engels, 
Nederlands en Duits beschikbaar. Voor 
leerlingen die zelf in het bezit zijn van 
Claroread Frans of een ander tekst-naar-
spraakprogramma Frans is er wel de 
mogelijkheid om toetsen voor deze vakken 
met audio-ondersteuning te maken. Op het 
moment dat zij een laptop met dit programma 
op school beschikbaar hebben tijdens 
toetsmomenten mogen zij de toets met 
behulp van dit programma maken. De 
docenten leveren daarvoor de toetsen op 
stick aan. 
De toetsen wiskunde worden niet met 
Claroread aangeboden. 
 
 
 

Contact met ouders 
Ouders van leerlingen met dyslexie hebben in 
principe alleen contact met de mentor of 
vakdocenten. Indien gewenst is het uiteraard 
altijd mogelijk om een afspraak te maken met 
de zorgcoördinator/orthopedagoog.  
 
 

Compenserende maatregelen in de klas 
Naast  de faciliteiten bij toetsen is er ook in 
de klas een mogelijkheid om de problematiek 
te compenseren.  
Voorbeelden van mogelijke compenserende 
maatregelen zijn: 

 ICT hulpmiddelen in de klas 

 Extra tijd voor oefeningen en opdrachten 
of minder oefeningen en opdrachten 

 Het kopiëren van aantekeningen en 
bordschema’s (door docent of 
medeleerling) 

 Het gebruik van spellinglijsten en 
regelkaarten toestaan 

 Het lezen van speciale boeken geschikt 
voor dyslecten en/of het gebruik van 
luisterboeken 

 
 

Verwijzing naar externe begeleiding 
Indien de problematiek van de leerling 
dermate ernstig is dat begeleiding op school 
onvoldoende resultaat biedt, overlegt de 
zorgcoördinator/orthopedagoog met ouders 
en leerling over begeleiding buiten school. 
De school staat open voor overleg met 
externe partijen om de begeleiding van een 
leerling optimaal op elkaar af te stemmen. 
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