Protocol voor gebruik laptop door dyslectische leerlingen tijdens toetsen
Elke leerling die een laptop tijdens een toets gebruikt, behoort zich aan de regels van dit
protocol te houden en van de inhoud van dit protocol op de hoogte te zijn:
1. Een leerling mag tijdens een toets zijn laptop gebruiken als hij daarvoor toestemming
heeft van de remedial teacher.
2. Behalve bij spellingtoetsing is spellingcontrole in de taal van de toets toegestaan; het
gebruik van een woordenboek niet.
3. De leerling neemt zijn eigen laptop mee naar de toets.
4. De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn laptop.
5. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van de laptop.
6. De schoolverzekering dekt schade aan of diefstal van laptops van leerlingen niet.
7. De leerling die toestemming heeft om zijn toetsen op de laptop te maken legt zijn
schoolpas tijdens het maken van de toets op tafel.
8. Tijdens de toets gaat de leerling zitten op de plek die hem door de docent/surveillant
wordt aangewezen.
9. De leerling dient de laptop zo te gebruiken dat andere leerlingen daar geen voordeel of
nadeel van kunnen hebben.
10. De leerling is zelf verantwoordelijk voor een technisch goed werkende laptop.
11. Tijdens toetsen is het niet mogelijk om gebruik te maken van een stopcontact. De accu
van de laptop dient dus bij aanvang van de toets volledig opgeladen te zijn.
12. Als er tijdens een toets aan de laptop een storing voordoet, maakt de leerling de toets
verder op papier.
13. Internet en wifi mogen tijdens het maken van een toets niet gebruikt worden.
14. De laptop bevat geen materiaal waarvan de leerling tijdens het maken van de toets
voordeel kan hebben.
15. De leerling mag tijdens de toets slechts één venster op zijn laptop open hebben.
16. Na afloop van een toets kan een laptop ingenomen worden om te worden onderzocht op
informatie die tijdens een toets niet toegestaan is.

17. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het op juiste wijze opslaan van zijn toets op een
USB-stick. De leerling krijgt de USB-stick van de vakdocent.
18. De gemaakte toets wordt door de leerling opgeslagen op een USB-stick en hij
overhandigt deze aan de vakdocent. Tevens zorgt de leerling ervoor dat er geen
toetsmateriaal op zijn laptop wordt opgeslagen.
19. Het overtreden van de regels van dit protocol is een onregelmatigheid zoals omschreven
in het examenreglement. Dit heeft tot gevolg dat voor de toets het cijfer één kan worden
vastgesteld en dat de leerling geen laptop meer mag gebruiken voor het maken van
toetsen. Of er sprake is van het overtreden van regels is ter beoordeling van de
betreffende teamleider.
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