
Protocol toetsen maken met behulp van ClaroRead 

ClaroRead is een computerprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor leerlingen met dyslexie. 

Leerlingen krijgen met dit programma ondersteuning bij lezen, schrijven en studeren. De leerling 

kan ook instellen dat het programma voorleest wat hij typt. Zo kan de dyslectische leerling het 

werk beter nakijken. ClaroRead is geïnstalleerd op alle computers van de school. 

 

De leerling die vertrouwd is met ClaroRead omdat hij er ook thuis mee werkt, mag alle 

schriftelijke toetsen behalve spellingtoetsen met ClaroRead op zijn eigen laptop maken.  

Bij het maken van toetsen kunnen de vragen/teksten worden voorgelezen. Dit kan in het 

Nederlands, maar ook in het Engels, Duits en Frans.  

 

In de klas mag een leerling naar eigen inzicht met een eigen laptop gebruik maken van het 

programma ClaroRead voor het lezen van teksten en het maken van opdrachten, mits hij 

gebruik maakt van een koptelefoon en er geen (geluids-)overlast wordt veroorzaakt voor 

anderen. 

 

Dit protocol is een aanvulling op het laptopprotocol. De regels van het laptopprotocol 

zijn ook van toepassing op dit protocol: 

1. De school stelt ClaroRead ter beschikking voor thuis, na betaling van 10 euro. Dit 

bedrag wordt per jaar vastgesteld.  

 

2. De Vitusmavo faciliteert het maken van toetsen met behulp van ClaroRead. 

 

3. Voor gebruikmaking van ClaroRead bij het maken van toetsen is goedkeuring van de 

remedial teacher vereist. 

 

4. De leerling neemt zijn eigen laptop, koptelefoon of oordopjes mee naar de toets. 

 

5. Als de leerling een toets met behulp van ClaroRead wil maken, dient hij dit zelf vooraf 

(op het moment dat de toets wordt aangekondigd) aan de vakdocent door te geven. 

 

6. De docent zorgt ervoor dat de toets wordt aangeleverd op een USB-stick. 

 

7. De leerling levert deze stick na afloop bij de (vak)docent/surveillant in. 

 

8. Fraude leidt tot het intrekken van deze faciliteit. 
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