
Dyslexieprotocol    

 
1. Inleiding: 

De Bossche Vakschool wil voorkomen dat leerlingen met dyslexie 
onderpresteren en/of voortijdig de school verlaten en heeft maatregelen 
genomen om hen op passend niveau een diploma te laten halen. 
Dyslexie wordt gekenmerkt door hardnekkige problemen in de automatisering 
van de woordidentificatie (lezen) en /of schriftbeeldvorming (spellen).  
Dyslectici hebben, zelfs als zij extra hulp krijgen, moeite met foutloos en vlot 
leren lezen en spellen. In het voortgezet onderwijs zal zich ook bij het 
verwerven van de moderne vreemde talen een soortgelijk probleem voordoen. 

 
2. Maatregelen voor dyslectische leerlingen:De basisschool geeft aan of een 

leerling dyslexie heeft. De ouders zorgen ervoor dat de Bossche Vakschool in 
het bezit komt van de dyslexieverklaring opgesteld en ondertekend door een 
psycholoog of orthopedagoog en het bijbehorende verslag van het 
dyslexieonderzoek.  
Iedere erkende dyslexieleerling ontvangt aan het begin van zijn/haar 
schoolloopbaan een pasje. Het is een pas op naam, voorzien van een pasfoto. 
De pas geeft recht op faciliteiten. Het is de bedoeling dat de leerlingen de pas 
altijd bij zich hebben op school en bij het begin van elke toets zichtbaar op 
tafel leggen. 
 
De leerling met een dyslexieverklaring kan in aanmerking komen voor de 
volgende faciliteiten: 
a. Extra tijd bij toetsen. Wij passen een maximale tijdsverlenging toe van 25% 

met een maximum van 30 minuten.   
b. Geen onverwachte leesbeurten in klassikale setting 
c. Spellingfouten worden voor 50% aangerekend t/m leerjaar 3 mits de 

betekenis niet verandert. (Schoolexamens en het centrale examen vallen 
buiten deze regel, zie artikel 55 van het examenbesluit van de overheid.) 

d. Het gebruik van audio en visuele hulpmiddelen.  
e. Mondeling toetsen van woordjes indien wenselijk 
f. Indien mogelijk kunnen de gebruikte methodes/ boeken met Claroread op 

een laptop voorgelezen worden.  
g. Mondelinge herkansing indien wenselijk 
h. Door een deskundige aangegeven maatregelen die uitvoerbaar zijn op een  

school. 
 

De Bossche Vakschool volgt verder de richtlijnen van artikel 19 en 55 van het 
Eindexamenbesluit OCW. 
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