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Wat doen de scholen met dyslexie?

Gomarus College
Leerlingen met dyslexie kunnen deelnemen aan de dyslexiebegeleiding. Deze bestaat uit bijeenkomsten waarin
ervaringen worden uitgewisseld en eventuele problemen tijdig kunnen worden gesignaleerd. Daarnaast is er
door het jaar heen ruimte voor het extra oefenen van de lees- en spellingvaardigheden en het leren omgaan
met de inzet van compenserende middelen.
Alle leerlingen met dyslexie kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van de software van Alinea. Deze
software biedt ondersteuning bij het lezen en het verwerken en van teksten. Schoolboeken kunnen in online
versies worden besteld en met ondersteuning van de software maakt dat het lezen en begrijpen van teksten of
opdrachten een stuk makkelijker. Alinea heeft ook een handige app die je kunt gebruiken om bijvoorbeeld snel
een foto van tekst te maken en die te laten voorlezen.
Wat is er verder mogelijk?
• Je kunt langer de tijd krijgen voor toetsen.
• Je kunt mondelinge overhoringen krijgen bij de talen.
• Spelling wordt niet of minder meegerekend.
• Je wordt gestimuleerd om te (gaan) lezen door middel van de leesstrippen kaart.
CS Vincent van Gogh
Op CS Vincent van Gogh krijgen alle leerlingen in klas 1 een dyslexiescreening. Mocht aanvullend onderzoek
nodig zijn, dan is dat natuurlijk mogelijk. De kosten voor aanvullend onderzoek worden voor leerlingen met een
LWOO-beschikking vergoed.
Heb jij dyslexie? Dan krijg je een dyslexiepaspoort. Met dit paspoort krijg je tijdens toetsen extra tijd en kan je
gebruik maken van het voorleesprogramma Claroread.
PrO Assen
Op PrO Assen wordt sowieso rekening gehouden met leerlingen die niet zo goed kunnen lezen en schrijven.
Daarnaast kun je gebruikmaken van voorleessoftware. Spellingsfouten tellen minder mee en tijdens toetsen of
examens krijg je extra tijd.
Terra
Op school hebben we een dyslexiespecialist die met je gaat kijken welke ondersteuning goed voor je is. Je krijgt
extra tijd voor het maken van toetsen en het is ook mogelijk om leesondersteuning te krijgen via de laptop. Dit
is een programma dat de toetsen voorleest en eventueel ook het lesprogramma.

