FAQ Remedial Teaching op Mavo Doorn

1. Mijn kind heeft dyslexie/dyscalculie. Hoe ziet de begeleiding er uit op
school?
TIJDPAD RT-BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSLEXIE/DYSCALCULIE
Start schooljaar tot de herfstvakantie
• Er worden individuele intakegesprekken gevoerd met de brugklasleerlingen met
dyslexie/dyscalculie op basis van de onderzoeksrapporten
• Er worden persoonlijke dyslexie/dyscalculiekaarten gemaakt waarin faciliteiten
(toetstijdverlenging, mondeling overhoren etc.) en
inspanningsverplichting zijn opgenomen
• Het dyslexie/dyscalculieprotocol wordt besproken
Periode tot aan de kerstvakantie
• Start begeleiding van brugklasleerlingen met dyslexie in groepjes van 2-3 leerlingen
• Frequentie: onder 1 lesuur (30-50 min) per week
• Inhoud: psycho-educatie, oefenen met digitaal remediërend materiaal, voorleessoftware, het
onder de loep nemen van planningsvaardigheden en leer- en leesstrategieën
• Sociaal-emotionele ondersteuning heeft
Op weg naar de krokusvakantie
• De wekelijkse begeleiding van de brugklasleerlingen stopt. De leerlingen worden nu geacht
om voldoende handvatten te hebben om met hun dyslexie om te gaan.
• De begeleiding van leerlingen op afspraak/ nieuwe dyslecten begint.
• Remedial teacher blijft de resultaten van ALLE begeleide brugklasleerlingen volgen
Periode tot de zomervakantie
• Begeleiding op afspraak, zie periode 3
• Remedial teacher maakt een afrondend verslag voor de (nieuwe) mentor
• Is er eerder, meer of hoofdelijke begeleiding nodig, dan dient men zich tot een externe
remedial teacher te wenden

2. Welke hulpmiddelen mag mijn kind inzetten?
Het is toegestaan om te werken op een laptop met voorleessoftware. De leerling krijgt van school
een account op Into Words. Mocht uw kind liever werken met een ander programma zoals Sprint of
Kurzweil, dan is dat ook toegestaan. Deze programma’s dienen zelf aangeschaft te worden.
Andere hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld steunkaarten e.d. mogen worden ingezet als dit in het
onderzoeksverslag wordt geadviseerd.

3. Wordt er op spelling gelet?
Onze school heeft naast een Protocol Dyscalculie een Protocol Dyslexie (zie links). Hierin staan naast
de begeleidingstaken ook de afspraken die met de verschillende vakken zijn gemaakt omtrent
spellingfouten.

4. Hoe zit het met gesproken boeken?
Via Dedicon zijn gesproken leerboeken te bestellen. Dat dient u als ouder zelf te doen. Informeer
eerst bij de mentor bij welke vakken al een digitale versie voorhanden is. De kosten voor de
gesproken boeken vallen onder de gratis schoolboekenregeling en worden vergoed door de school.

5. Bij mijn kind is er een vermoeden van dyslexie/dyscalculie. Kan ik mijn
kind laten testen bij jullie?
Voor onderzoek naar dyslexie/dyscalculie dient u zich te wenden tot een onderzoeksbureau. Wij
nemen wel pre-testen af die het vermoeden al dan niet kunnen bevestigen.

