
 

Dyslexieprotocol Talen 

Afspraken m.b.t. leerlingen die een officiële dyslexie verklaring hebben, afgegeven door een 
deskundige. 
 
Voor alle vakken staat nu op de dyslexiekaart: 
 
 Proefwerken in Arial 12 (geen handgeschreven werk) 
 Extra tijd (max. 15 min per lesuurdurend werk) of vermindering van aantal vragen. 
 Niet meetellen van spelfouten, met uitzondering van de werkwoordsspelling. 
 Eventueel mondeling overhoren bij moderne vreemde talen (in de onderbouw). 
 Gebruik van laptop in de les is toegestaan - mits laptopprotocol is ondertekend. 
 Auditieve ondersteuning: leerboeken op CD kunnen worden besteld. 
 2 weken extra uitleentijd bij de mediatheek. 
 In mediatheek: leesboeken met CD op vertoon dyslexiekaart. 
 In toetsweken is gebruik dyslexielokaal verplicht. 

 
Daarnaast moet de leerling rekening houden met: 
 
Bij Nederlands: 

1. Fouten m.b.t. letterverdraaiingen in vaste lettercombinaties (duer) worden niet fout gerekend. 
2. Fouten m.b.t. (mede)klinkerverdubbeling worden niet meegerekend (koopen, verekt). 
3. Fouten m.b.t. leerbare regels worden wel meegerekend: bij werkwoordspelling gaat het dus 

bijvoorbeeld om de goede uitgang: -d, -t, -te(n), -tte(n), de(n) en –dde(n). ‘Hij heeft zijn spier 
verekt’ (i.p.v. verrekt) wordt niet fout gerekend (zie regel 4). 

4. Binnen het jaarprogramma is spelling slechts een onderdeel van het vak Nederlands, dus een 
dyslectische leerling kan dit onderdeel compenseren met andere onderdelen. 

 
Bij Engels: 

1. Als een woord fonetisch wordt geschreven, wordt dit goed gerekend. Dit met uitzondering van 
grammaticale fouten. 

2. Fouten m.b.t. letterverdraaiingen in vaste lettercombinaties (huose) worden niet fout 
gerekend. 

3. Als een woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt, gelden de bovenstaande 
regels niet. 

4. In de onderbouw krijgt de leerling vanwege dyslexie niet lager dan het cijfer 3. In de 
bovenbouw het werkelijk behaalde cijfer. 

 
 
  



Bij Frans: 
1. Als een woord fonetisch wordt geschreven, wordt dit goed gerekend. Dit met uitzondering van 

grammaticale fouten. 
2. 50% van de fouten m.b.t. accenten wordt niet meegerekend. 
3. Fouten m.b.t. (mede)klinkverdubbeling worden niet meegerekend. Bijv. comencer i.p.v. 

commencer of sooleil i.p.v. soleil wordt niet fout gerekend. 
4. Fouten m.b.t. letterverdraaiingen in vaste lettercombinaties (puor, juene) worden niet fout 

gerekend. 
5. Als een woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt, gelden de bovenstaande 

regels niet. 
6. In de onderbouw krijgt de leerling vanwege dyslexie niet lager dan het cijfer 3. In de 

bovenbouw het werkelijk behaalde cijfer. 
 
Bij Duits: 

1. Als een woord fonetisch wordt geschreven, wordt dit goed gerekend. Dit met uitzondering van 
grammaticale fouten. 

2. Als een Umlaut in de grammatica is behandeld en foutief wordt toegepast geldt dat als een 
hele fout (bijv. er fährt, dan is fahrt of fehrt etc. fout) 

3. Fouten m.b.t. letterverdraaiingen in vaste lettercombinaties (Truam) worden niet fout 
gerekend. 

4. Fouten m.b.t. (mede)klinkerverdubbeling worden niet meegerekend. Bijv. Monaat of Monnat 
wordt niet fout gerekend. 

5. Als een woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt, gelden de bovenstaande 
regels niet. 

6. In de onderbouw krijgt de leerling vanwege dyslexie niet lager dan het cijfer 3. In de 
bovenbouw het werkelijk behaalde cijfer. 

 
Bij de klassieke talen: 

1. Aangezien er in het Latijn met zijn vele woordvormen één letter verschil de functie en 
betekenis van een woord (kunnen) wijzigen, worden spelfouten die een andere betekenis aan 
het woord geven wel fout gerekend. Is dit niet het geval dan geldt de regel op de 
dyslexiekaart.  

2. Bij Grieks wordt de omissie van het gebruik van de spiritus en de iota subscriptum niet 
meegerekend. 

 


