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1. Start begeleiding
Bij jou is dyslexie vastgesteld. Dyslexie 
kan je flink in de weg zitten. Daarom 
proberen we jou op het Cals zo goed 
mogelijk te ondersteunen. Dit kunnen we 
doen, zodra de administratie van het Cals 
jouw officiële dyslexie verklaring (met 
onderliggend verslag) heeft ontvangen.

Jouw ouder(s) worden in het begin van 
het schooljaar uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst. Tijdens deze 
bijeenkomst geeft de dyslexiecoach uitleg 
over de begeleiding van dyslectische 
leerlingen op het Cals College.

Jij wordt in de eerste schoolweken 
uitgenodigd voor het bijwonen van 
een dyslexie bijeenkomst. Tijdens 
deze bijeenkomst, die in kleine 
groepjes plaatsvindt, onderzoekt de 
dyslexiecoach waar je volgens het 
onderzoeksverslag recht op hebt. 

De dyslexiecoach spreekt met je over:
• Jouw ervaring met dyslexie op de

basisschool:
- Wat ging goed?
- Wat ging minder goed?
- Welke extra ondersteuning

heb je gehad?
- Welke hulpmiddelen heb je

eventueel gebruikt?
• De mogelijkheden, rechten en jouw

behoeften aan extra ondersteuning op
gebied van dyslexie

• Jouw persoonlijke compensatiekaart.
Hier worden de extra faciliteiten waar
je recht op hebt vastgelegd

De dyslexiecoach brengt de 
studiebegeleiders op de hoogte van de 
compenserende maatregelen en geeft 
jou je persoonlijke compensatiekaart 
(dyslexiekaart). Deze kaart gaat de 
gehele schoolloopbaan mee.
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2.  Begeleiding gedurende
het schooljaar

In de loop van het schooljaar word je 
nog een keer door de dyslexiecoach 
uitgenodigd om te bespreken of de 
begeleiding naar wens verloopt. Zo 
nodig en waar mogelijk worden er 
aanpassingen gedaan in de begeleiding.

De studiebegeleider is aanspreekpunt 
voor de leerling op alle gebieden, dus 
ook op het gebied van dyslexie. Als er 
problemen ontstaan, neemt de studie-
begeleider en/of jijzelf contact op met  
de dyslexiecoach.

Als je een officiële dyslexieverklaring 
hebt zijn er extra faciliteiten om je te 
helpen. Hieronder vind je een overzicht 
van de aanpassingen. Deze aanpas-
singen staan ook op de dyslexiekaart 
die je krijgt.

• Proefwerken moeten in een duidelijk 
lettertype staan (Arial 14)

• Bij schriftelijke overhoringen (so’s) en 
proefwerken heb je recht op extra tijd. 
Wanneer een toets een heel lesuur 
duurt krijg je maximaal 15 minuten 
extra tijd of vermindering van het 
aantal vragen

• Spelfouten, met uitzondering van 
werkwoordspelling, worden minder 
zwaar beoordeeld

3.  Welke aanpassingen zijn er
voor dyslectische leerlingen?

• Gesproken leerboeken kun je  
bestellen via school

• Je krijgt extra uitleentijd bij de 
mediatheek

• Je kunt luisterboeken in de media-
theek lenen als je je dyslexiekaart 
laat zien

• Leerlingen die recht hebben op het 
gebruik van Kurzweil maken hun
(school)examens in een apart lokaal
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Tijdens de les:
• Zorg ervoor dat je goede

 aan  teke ningen maakt of 
 kopieer ze van een ander

• Vraag of je een leesbeurt
mag voorbereiden

• Vraag om hulp als je het
nodig hebt

• Schrijf het huiswerk goed op
en kijk thuis ook op Magister

Huiswerk:
• Maak een goede planning,

doe elke dag een stukje
• Werk niet overdreven lang,

neem tussendoor pauzes
• Gebruik, als je dat nodig hebt,

 auditieve ondersteuning 
(gesproken leer- en lees  -
boeken)

• Maak aantekeningen of
 schema’s tijdens het huiswerk
maken

Bij toetsen:
• Lees goed en controleer je

werk als je klaar bent
• Vraag, als je dat nodig hebt,

om extra tijd
• Schrijf boven je werk een grote

D, als geheugensteuntje voor je
docent. Je docent vergeet dan
niet om je werk ‘dyslectisch’
na te kijken

4. Wat wordt er van jou verwacht?



5.  Welke digitale hulpmiddelen
kun je gebruiken?

Waaruit kun je kiezen en wat zijn 
de verschillen? 
Je hebt de keuze uit: 
• Digitale schoolboeken (Kurzweil)
• Gesproken schoolboeken (LEX app)

Digitale schoolboeken (Kurzweil)
Binnen het Cals College werken wij 
met het  programma Kurzweil. Dit is 
software die op je  laptop of computer 
geïnstalleerd kan worden. Het zijn 
programma’s waarbij de tekst op het 
computerscherm verschijnt en wordt 
voor gelezen door een (computer) stem. 
Je kunt ook gebruik maken van een 
ingebouwd woordenboek,  markeerstift, 
woordvoorspeller en spellings controle 
bij dit programma. 
Je kunt de digitale schoolboeken in 
 overleg met je studiebegeleider als 
download op je USB-stick ontvangen. 

Wanneer je regelmatig werkt met dit 
programma en er dus goed bekend mee 

Als je moeite hebt met lezen en 
 schrijven, heb je daar elke dag last 
van. Om je bij het leren te helpen, 
kun je gebruik maken van (digitale) 
 hulpmiddelen. Het kan bijvoorbeeld 
 prettig zijn als de tekst wordt voor-
gelezen. Dit noemen we auditieve 
ondersteuning.

Om een goede keuze te maken voor 
een leesvorm, programma en apparaat, 
is het handig onderstaande vragen te 
beantwoorden: 
• Waar heb ik behoefte aan?
• Wat past bij mij en mijn school- en

thuissituatie? 

Het kan best lastig zijn om te bepalen  
waar jij behoefte aan hebt. Het is dan 
goed om te weten waar je uit kunt 
kiezen. Vaak is het ook een  kwestie 
van uitproberen, om er zo achter te 
komen welke vorm van ondersteuning 
jij het  prettigst vindt. 

bent, heb je de mogelijkheid om je proef-
werken met ondersteuning van Kurzweil 
te maken. Dit moet worden afgestemd 
met de studiebegeleider.

LEX app
Een handig hulpmiddel is de LEX app. 
Dit is een app die je op je telefoon, tablet 
of laptop kunt zetten. Je downloadt de 
app vanuit de Appstore of Playstore. 
Met deze app kun je schoolboeken laten 
voorlezen. Je schoolboeken ontvang je 
als stream (audiobestand) in de app. 
Via school wordt een account voor je 
aangevraagd. 

Na het activeren van dit account kun je 
inloggen en dan staan de schoolboeken 
voor je klaar in de LEX app. Heel handig, 
want met je smartphone en LEX app 
passen je schoolboeken in je broekzak. 
Oortjes in en studeren maar!
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6.  Hoe kom je aan
deze hulpmiddelen?

7. Huiswerktips

Als je aangepaste schoolboeken nodig 
hebt, kun je deze via school bestellen. 
Het contact hiervoor loopt via de studie-
begeleider. Veel schoolboeken zijn al 
met dyslexiesoftware verkrijgbaar. 

Als je voor school leesboeken moet 
gaan lezen, kun je in de mediatheek ook 
luisterboeken lenen. 
Ze zijn beschikbaar voor Nederlands, 
Engels, Duits en Frans. Vraag er 
gerust naar bij de  medewerkers van 
de mediatheek!

Op internet zijn diverse overhoor-
programma’s te vinden. Je kunt 
 overhoorprogramma’s ook  gebruiken 
om Franse, Engelse of Duitse woorden 
op de juiste manier te leren uitspreken. 

Je zou de volgende digitale hulp-
programma’s kunnen gebruiken: 
• www.passendlezen.nl (audiolezen)
• www.wrts.nl
• www.teach.nl (Teach 2000)
• www.wozzol.nl
• www.quandle.nl
• www.quizlet.com
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Meer oriënteren?  
Bezoek eens de  

volgende websites:  
https://goedekennis. 

dedicon.nl/ en  
https://www.lexima.nl/

Heb je nog 
vragen over het 

dyslexiebeleid of over  
de digitale hulpmiddelen, 
stuur dan een mailtje naar 

dyslexie.ijss@cals.nl

http://ww.passendlezen.nl
http://www.wrts.nl
http://www.teach.nl
http://www.wozzol.nl
http://www.quandle.nl
http://www.quizlet.com 


Het Cals is een school die  
leerlingen uitdaagt en stimuleert. 
Zo geven we je een stevige basis  
mee voor de rest van je leven. 

Cals College IJsselstein  Hoge Dijk 1, 3401 RD IJsselstein, postbus 226, 3400 AE IJsselstein,
telefoon (030) 686 80 40, ijsselstein@cals.nl, www.cals.nl
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