
7 september 2021

Dyslexie en dyscalculie
op de Vitusmavo

Remedial teacher: Godelieve Calis



Remedial teacher
• verandering van rol

• leerlingen  - remedial teacher  - docenten

|          
ouders

• Vragen kunt u altijd e-mailen naar g.calis@vitusmavo.nl



Basisschool -> middelbare school

• Veel vakken

• Vreemde talen als Engels, Frans en Duits (vanaf 2e klas)   

• Opeens veel nieuwe woorden leren 

• Grote hoeveelheden tekst snel kunnen lezen

• Presteren onder tijdsdruk 



Wat kunt u als ouder doen?
• Woordjes leren: flitskaartjes (controleer of de woorden goed geschreven zijn)

• Maak groepjes van woorden met dezelfde uitspraak 

• Ezelsbruggetjes maken

• Visualiseren

• Hardop laten werken

• Samen lezen: leesboek/krant/tijdschrift -> woordbeeld = belangrijk!

• Stel vragen: wie, wat, waar, wanneer, waardoor, waarmee, hoe?   



Faciliteiten op de Vitusmavo
• www.vitusmavo.nl -> Leerlingen-> Dyslexie en dyscalculie 

Protocollen + rekenkaarten

• Dyslexieprotocol

• Protocol toetsen maken m.b.v. ClaroRead

• Protocol gebruik laptop dyslectische leerlingen

• Protocol dyscalculie 



Faciliteiten op de Vitusmavo dyscalculie
• Faciliteitenpas 

• Lln. met dyscalculie hebben recht op tijdsverlenging bij wiskunde, rekenen, 
economie, biologie, Nask1 en Nask2 .

• Een leerling met een dyscalculieverklaring mag bij deze vakken gebruik maken 
van een van de drie wettelijk toegestane standaardrekenkaarten (model 1, 2 
of 3) en een rekenmachine.

• Een leerling met een dyscalculieverklaring mag in de lessen/toetsen ook de 
rekenkaarten van de basisschool gebruiken. Bij de schoolexamens en het 
eindexamen mogen deze basisschoolkaarten echter niet gebruikt worden.



Faciliteiten op de Vitusmavo dyslexie
• Faciliteitenpas

• Verlenging van de toetstijd of minder opgaven maken

• Toetsopgaven goed leesbaar: 

• a.   getypte opgaven in lettertype Arial 12

• b.   duidelijke plaatjes, grafieken 

• c.    dikgedrukte of onderstreepte passages i.p.v. schuingedrukte woorden

• Spelfouten tellen niet mee bij de vakken anders dan de talen 



Faciliteiten op de Vitusmavo

• Bij de moderne vreemde talen (klas 1+2):

• Spelfouten die een schriftelijke communicatie niet verstoren, worden niet fout 
gerekend.

• Na overleg met een taaldocent is het soms mogelijk om een schriftelijke 
overhoring mondeling af te leggen. Leerlingen overleggen tijdig met de docent 
(d.w.z. minimaal zeven dagen voor afname) over de wens een overhoring 
mondeling af te leggen.



Faciliteiten op de Vitusmavo
• ClaroRead:

• Thuis oefenen met ClaroRead -> doorgeven aan remedial teacher 

• In de les met ClaroRead werken; 

• Toets maken met ClaroRead?

• Doorgeven aan docent

• tip -> per e-mail herinnering

• (Zie protocollen op website)



Ouder-Kind trainingen ClaroRead

• De ouder-kind trainingen voor ClaroRead worden digitaal aangeboden:

• https://woordhelder.nl/shop/licenties/ouder-kind-training-claroread

• 1e ClaroRead-training: 7 okt. 2021



Interessante sites
• www.balansdigitaal.nl: dyslexie + dyscalculie

• www.stichtingdyslexienederland.nl

• www.claroread.nl

• www.dedicon.nl

• www.passendlezen.nl



Bedankt voor uw aanwezigheid!

• Vragen e-mailen: g.calis@vitusmavo.nl

•


