Dyslexiekaart
Naam leerling:

Is in het bezit van een dyslexieverklaring (op onderkennend niveau) en komt in aanmerking voor:
Remediëren
o Extra ondersteuning binnen de groep op gebied van lezen/ spelling
Compenseren
Op basis van adviezen en handreikingen van deskundigen n.a.v. een dyslexieonderzoek.
o
o
o
o
o

Extra tijd bij schriftelijke toetsen (methodegebonden en Cito LVS);
Extra tijd bij schrijfactiviteiten;
Ondersteuning door tutor of leerkracht bij het verwerken van teksten en opdrachten;
Correcte antwoorden van de zaakvakken mee naar huis om te leren;
Methode gebonden toetsen mondeling herkansen bij onvoldoendes op toetsen en
overhoringen ( indien er sprake was van voldoende inspanning);
o Mondeling aangeboden toetsen, voor de vakgebieden………………………………………………………..;
o Mondelinge verwerking van de opgaven, voor de vakgebieden……………………………………………;
o Het gebruik van schema’s en regelkaarten vanuit de methode ter ondersteuning van de
spelling;
o Teksten die van het bord overgeschreven dienen te worden, ter ondersteuning op een blad
aanbieden;
o De mogelijkheid om schriftelijke taakactiviteiten te verwerken met de computer;
o Het gebruik van laptop is toegestaan;
o Opgaven en teksten in vergroot lettertype of A3-formaat bij afname toetsen
(methodegebonden en Cito LVS);
o Auditieve ondersteuning in de vorm van cd’s bij afname toetsen (Cito LVS);
o Gebruik van beschikbare digitale toetsen bij afname toetsen (Cito LVS);
o Pre-teaching binnen de groep op het gebied van lezen/ spelling/ zaakvakken/ begrijpend
lezen;
o Het naar huis meenemen van boeken voor de voorbereiding van grote leestekste;.
o De gelegenheid bieden om de tekst van Cito begrijpend lezen, 1 week van te voren, te laten
lezen ter voorbereiding op de toets. (op school);
o Cito spelling in zijn geheel als dicteevorm afnemen.
Dispenseren
o
o
o
o

Geen (onvoorbereide) hardop leesbeurten;
Vermindering van het aantal vragen bij de verwerking van de leerstof;
Vermindering van het aantal taken of kleinere taken bij zelfstandig werken;
Spellingfouten worden alleen gerekend als specifiek de spelling getoetst wordt;
(aankruisen wat van toepassing is)

Datum:…………………………………………………
Ouders/ verzorgers:

Leerkracht:

Leerling:

