
 

 

 

 

 

 

Protocol bij dyslexie en dyscalculie 

 

 

Het beleid van Mencia de Mendoza ten aanzien van leerlingen bij wie dyslexie 

of dyscalculie is vastgesteld, is erop gericht deze leerlingen faciliteiten te 

bieden om hen in staat stellen het mavo-, havo- of vwo-diploma te halen. Het 

beleid heeft niet de bedoeling, de problemen die de leerlingen ondervinden 

door deze leerstoornissen voor hen op te lossen. Dat kan ook niet. Mencia gaat 

ervan uit, dat elke leerling met dyslexie of dyscalculie zich extra inzet om zijn 

schoolwerk zo goed mogelijk te doen. Bij de formulering van dit protocol is 

gebruik gemaakt van de leidraad Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs van 

Steunpunt Dyslexie. De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt bij de directie. 

De didactisch coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid 

in de dagelijkse praktijk. 

 

 

De aanmelding van leerlingen met dyslexie of dyscalculie 

1. Bij de aanmelding brengen de ouders een erkende dyslexie- of dyscalculie-

verklaring en eventuele handelingsplannen mee.  

2. De afdelingsleider brugklas geeft voor de start van het nieuwe schooljaar aan de 

didactisch coördinator door welke leerlingen een verklaring van dyslexie of 

dyscalculie hebben 

3. Op de eerste ouderavond van de brugklas wordt door de didactisch coördinator 

aan de ouders van de leerlingen met dyslexie of dyscalculie uitleg gegeven over 

het beleid. Ook ouders van leerlingen met deze leerstoornissen uit andere 

leerjaren zijn welkom. 



4. Dyslexiepas (of: dyscalculiepas): 

 Elke dyslectische leerling krijgt een dyslexiepas. Hierop staan de individuele 

faciliteiten genoemd, die zijn vastgesteld op basis van het beleid van het 

Mencia.  

 De pasjes worden aan het begin van het schooljaar uitgereikt door de 

didactisch coördinator. Tegelijkertijd krijgt de leerling instructie over het 

gebruik ervan.  

De leerling tekent voor ontvangst. De ouders en docenten krijgen informatie 

over de pas en het gebruik ervan. 

 De leerling dient op alle toetsen aan te geven dat hij dyslexie / dyscalculie 

heeft. 

5. De didactisch coördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders over 

zaken m.b.t. dyslexie en dyscalculie. De didactisch coördinator overlegt met 

mentoren en vakdocenten. De didactisch coördinator heeft, indien nodig, contact 

met externe begeleiders van de leerlingen.  

 

Signalering in de brugklas: 

1. Alle brugklasleerlingen maken aan het begin van het schooljaar (in schoolweek 4) 

een signaleringsdictee.  

2. De didactisch coördinator neemt contact op met de ouders van de leerlingen die 

bij het dictee en/of de begrijpend-lezentoets veel fouten maken. Deze leerlingen 

maken een extra dictee of begrijpend-lezentoets. De didactisch coördinator neemt 

contact op met de ouders over de uitslag en bespreekt een eventueel 

vervolgtraject. 

Mocht er een vermoeden bestaan van dyslexie dan laten de ouders zelf hun kind 

testen bij een orthopedagoog/psycholoog. De kosten hiervan zijn voor rekening 

van de ouders. 

3.  De didactisch coördinator geeft de informatie door aan de mentor en 

afdelingsleider. 

 

De compenserende en dispenserende maatregelen voor leerlingen met 

dyslexie: 

1. Leerlingen krijgen verlenging van toetstijd met 20% of vermindering van 

opgaven (zodat reguliere toetsen toch in 50 minuten gemaakt kunnen worden). 



2. Lesmateriaal en toetsmateriaal moeten duidelijk en overzichtelijk, in getypte vorm 

aangeboden worden in lettertype Arial, lettergrootte 12, regelafstand 1,5. 

3. Dyslectische leerlingen mogen slechts bij uitzondering in de klas een laptop 

gebruiken. Dit is alleen van toepassing als gebruik aanbevolen wordt in het 

orthopedagogisch verslag/handelingsgerichte gedeelte van de dyslexieverklaring 

en geadviseerd wordt door de begeleidend remedial teacher.  

Wanneer in het handelingsplan auditieve ondersteuning wordt genoemd, kan 

deze auditieve ondersteuning gebruikt worden bij het maken van toetsen en 

examens.  

Ouders zijn verantwoordelijk voor de aanschaf en gebruik van materiaal, zoals 

laptop, daisyspeler en readingpen.  

4. In toetsweken is het mogelijk om bij toetsen en schoolexamens gebruik te maken 

van de computer, maar alleen van schoolcomputers. Op deze computers is het 

voorleesprogramma Claroread geïnstalleerd.  

5. Dyslexie en de talen (Ne en MVT): 

Fouten tegen de spellingregels en spelfouten waardoor verwarring ontstaat over 

de betekenis van het woord tellen mee. Elke talensectie stelt vast wat deze 

spellingregels zijn. De talendocenten informeren dyslectische leerlingen hierover. 

Bij Nederlands tellen spelfouten mee in schrijf- en spellingopdrachten en bij 

opdrachten waarbij  schrijfvaardigheid onderdeel is van de beoordeling. 

Voor leerlingen die zich voorbereiden op een examen van Cambridge, Goethe of 

DELF-scolaire gelden geen compenserende maatregelen ten aanzien van de 

spelling. 

6. Het gebruik van de grammaticakaart is niet toegestaan tijdens toetsen. De 

grammaticakaart kan wel als hulpmiddel dienen bij het maken van huiswerk. 

7. In overleg met de docent en in overeenstemming met sectie-afspraken daarover, 

kan de mogelijkheid tot mondeling overhoren worden geboden. De leerling wordt 

voorafgaand aan een eventuele mondelinge toetsing op de hoogte gebracht van 

de normering die hierbij gehanteerd zal worden. 

 



De compenserende en dispenserende maatregelen voor leerlingen met 

dyscalculie:  

 

1. Leerlingen krijgen – indien de toets daartoe aanleiding geeft – verlenging van 

toetstijd met (maximaal) 20% of vermindering van opgaven (zodat reguliere 

toetsen toch in 50 minuten gemaakt kunnen worden). 

2. Lesmateriaal en toetsmateriaal moeten duidelijk en overzichtelijk, in getypte vorm 

aangeboden worden in lettertype Arial, lettergrootte 12, regelafstand 1,5. 

3. In overleg met de docent mogen formulekaarten gebruikt worden. Het gebruik 

van een formulekaart is bij het examen niet toegestaan. 

4. In overleg met docent mag een rekenmachine gebruikt worden. 

 

Overgangsnormen: 

Op het Mencia gelden voor leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie de gebruikelijke 

overgangsnormen.  

 

Examenregelingen: 

Vóór 1 oktober overleggen de afdelingsleider en de didactisch coördinator met de 

examensecretaris welke leerling welke dispenserende en/of compenserende 

maatregelen krijgt tijdens het examen. De examensecretaris meldt deze leerlingen 

voor 1 november voor het examen met dispensaties aan. 

 

 


