
Dyscalculie
Het Carolus Clusius College biedt leerlingen met dyscalculie begeleiding.  
We onderscheiden hierbij twee groepen:

1) uw zoon/dochter is in het bezit van een geldige dyscalculieverklaring

Wij verzoeken u om de dyscalculieverklaring en de achterliggende onderzoeks- 
rapportage mee te sturen met het aanmeldingsformulier.

De leerling krijgt een dyscalculiepas waarop de faciliteiten staan vermeld  
waar hij of zij recht op heeft: onder andere extra tijd bij toetsen en examens 
waarbij rekenvaardigheden worden gevraagd en een aangepaste beoordeling  
bij rekenfouten. 

De leerling wordt in het eerste leerjaar uitgenodigd voor de training ‘Dyscalculie-
vaardig’, die wekelijks in september en oktober zal plaatsvinden. Hier wordt onder 
andere aandacht besteed aan de basisvaardigheden rekenen (breuken, delen,  
vermenigvuldigen, tafels, optellen, e.d.) en aan uitwisseling van tips en trucs 
(leren omgaan met rekenhulpkaarten) om rekenen en wiskunde gemakkelijker  
te maken. 

Zo nodig krijgt de leerling na de training kortdurende individuele begeleiding  
van de remedial teacher. Neem hierover contact op met de zorgcoördinator.



2)  bij uw zoon/dochter bestaat een vermoeden van dyscalculie

Het is aan te raden om de leerling te laten testen in de bovenbouw van de 
basisschool, zodat hij/zij direct bij de start in het voortgezet onderwijs de 
nodige aanpassingen en ondersteuning kan krijgen. 

Als er bij een leerling vermoedens zijn van dyscalculie en er zijn klachten op 
school, zoals grote moeite met wiskunde en rekenvaardigheid en/of tijd  
te kort bij toetsen waar gerekend moet worden, bestaat de mogelijkheid 
tot een dyscalculiescreening. De mentor neemt contact met u op.  
In overleg met u kan de vraag worden voorgelegd aan de zorgcoördinator. 
Zo nodig wordt de orthopedagoog gevraagd het dossier te bekijken.  
De orthopedagoog neemt contact op met ouders over het vervolgtraject: 
is er voldoende aanleiding vanuit het dossier en vanuit de huidige  
problemen, dan vindt er een individuele dyscalculiescreening plaats.  
Ook kan met u worden afgesproken dat we de resultaten van uw kind 
goed volgen en dat in de loop van het jaar zo nodig een dyscalculie- 
screening wordt afgenomen.  
Als de resultaten van de screening de vermoedens van dyscalculie  
ondersteunen, volgt het advies om een dyscalculieonderzoek te laten 
verrichten. Dit kan bij het Expertiseteam VO van de Landstede Groep.  
Hier zijn kosten aan verbonden voor ouders. De zorgcoördinator kan u 
hierover informeren. 
Daarnaast is het natuurlijk mogelijk voor ouders om op eigen initiatief  
bij een bevoegd deskundige dyscalculieonderzoek te laten verrichten. 
Mocht na het onderzoek een dyscalculieverklaring worden afgegeven,  
dan gelden de maatregelen zoals hierboven beschreven.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met de zorgcoördinator, mevrouw A. Haan,  
zorgcoordinator@hetccc.nl.


