Wegwijzer voor
ouders van leerlingen met dyslexie
Schooljaar 2014-2015

Onze school streeft ernaar alle leerlingen met zorg te omringen. Ook
leerlingen met dyslexie willen we begeleiden. In deze wegwijzer
verduidelijken we onze werkwijze. We streven ernaar om uiteindelijk de
zelfredzaamheid van leerlingen met deze leerstoornis te verhogen. Dat is
een gedeelde verantwoordelijkheid. We verwachten dat de leerlingen hun
studies ter harte nemen. De ondersteuning thuis met planning, organisatie
en structuur is essentieel.
Documenten
De overeenkomst die het voorbije schooljaar van toepassing was voor uw
zoon/dochter werd meegegeven naar huis. Mogen wij u vragen deze
opnieuw te bekijken. Voorstellen tot wijzigingen mag u hierop noteren –
bij voorkeur in een andere kleur, gevolgd door uw handtekening. Indien u
akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen, kan u dit kenbaar maken
door het document te dateren en te ondertekenen.
In beide gevallen bezorgt u het document terug via uw zoon/dochter op
het trefpunt t.a.v. de leerlingenbegeleiders Mw. De Kegel (eerste graad)
Mw. Moonen (tweede en derde graad) en wel voor 30 september 2014.
Op de kennismakingsklassenraden van 17 oktober zullen de maatregelen
aan de nieuwe klassenraad voorgesteld worden. Vervolgens bezorgen wij
u een nieuwe overeenkomst voor het schooljaar 2014-2015.
De school ontwikkelde ook een brochure “Leerlingen met dyslexie helpen
met ICT”.

Verduidelijking bij enkele maatregelen
Het gebruik van een laptop
Het gebruik van een laptop in de klas kan sommige leerlingen helpen om
beter te noteren. De leerling vraagt hiervoor de toestemming aan de
leerkracht. Vlot kunnen typen is uiteraard handig. Er bestaan zelfs gratis
online lessen, bijvoorbeeld www.typelesonline.nl

Extra tijd
Voor toetsen kan extra tijd gegeven worden ofwel passen we het systeem
van de examens toe. Elk examen is in principe oplosbaar op 80 % van de
voorziene tijd.
De sticordiklas
Vanaf de tweede graad is er een sticordiklas. Dit betekent dat je als
leerling kan kiezen om de examens niet in het klaslokaal af te leggen,
maar in een lokaal samen met andere leerlingen die van sticordimaatregelen genieten.
Mondelinge toelichting geven bij het examen kan enkel als je in de
sticordiklas zit. Wie voor de sticordiklas kiest, legt alle examens van die
periode af in deze klas.
Luisterlezen
Wie problemen heeft met lezen, neemt contact op met de taalleerkrachten
voor het kiezen van een geschikt boek.
Luisterboeken kunnen voor sommige leerlingen een hulp zijn. We
verwijzen hiervoor naar www.luisterpuntbibliotheek.be.
Spelfouten
Spelfouten worden niet aangerekend in niet-taalvakken.
Bij taalvakken worden geen spelfouten verrekend wanneer andere
vaardigheden (bv. luistervaardigheid) getest worden.
Wanneer een taak met de computer gemaakt wordt, wordt er verwacht
dat de leerling de spellingcorrector gebruikt. Fouten die op die manier
toch blijven staan, worden wel aangerekend.

Nog vragen?
U kan bij de leerlingenbegeleiders terecht indien nodig:
Voor de eerste graad:
Maria De Kegel
02 568 18 43
maria.dekegel@erce.be
Voor de tweede en de derde graad:
Katrien Moonen
02 568 18 41
katrien.moonen@erce.be

