
Dyslexie
Het Carolus Clusius College biedt leerlingen met dyslexie 
begeleiding. We onderscheiden hierbij twee groepen:

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

Wij verzoeken u om de dyslexieverklaring en de achterliggende 
onderzoeksrapportage mee te sturen met het aanmeldingsformulier.

De leerling krijgt een dyslexiepas waarop de faciliteiten staan 
vermeld waar hij of zij recht op heeft: onder andere extra tijd bij 
toetsen en examens en een aangepaste beoordeling bij spelfouten. 

De leerling wordt in het eerste leerjaar uitgenodigd voor de training ‘Dyslexie-
vaardig’ (DyVa), die wekelijks in september en oktober zal plaatsvinden.  
Hier wordt onder andere aandacht besteed aan uitwisseling van ervaringen, 
planningsvaardigheden en geschikte leerstrategieën voor de diverse vakken en 
het gebruik van digitale hulpmiddelen. 

Voorafgaand aan de training worden ouders uitgenodigd voor een ouderavond 
over dyslexie in het voortgezet onderwijs en het dyslexiebeleid op het CCC.  
Zo nodig krijgt de leerling na de training kortdurende individuele begeleiding  
van de remedial teacher. Dit geldt ook voor de schooljaren na de brugklas. 

Indien nodig kan de leerling gebruik maken van ondersteunende software:
•  Voorleessoftware: gesproken boeken (Daisy-bestanden) kunnen via computer, 

iPad of smartphone beluisterd worden. 
•  Sprint-Plus: via school kan tegen een jaarlijkse bijdrage, gebruik worden 

gemaakt van Sprint-Plus. Deze software helpt leerlingen met lees-, schrijf- en 
spellingproblemen. Een heldere stem leest de tekst voor, ook dat wat je zelf 
typt. 

•  Leerlingen die thuis beschikken over andere ondersteunende software  
kunnen hier, in overleg, ook op school mee werken. Neem hierover contact  
op met de zorgcoördinator.



2)  uw zoon/dochter heeft ernstige lees- en/of spelling- 
problemen en er bestaat een vermoeden van dyslexie

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. 

Is er sprake van vermoedens van dyslexie dan neemt de mentor 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 de huidige 
problemen, dan vindt er een individuele dyslexiescreening 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 dyslexiescreening afgenomen 
wordt. Als de resultaten van de screening de vermoedens van dyslexie 
ondersteunen, volgt het advies om een dyslexieonderzoek 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 dyslexieonderzoek te 
laten verrichten. Mocht na het onderzoek een dyslexieverklaring worden 
afgegeven, dan gelden de maatregelen zoals hierboven beschreven. 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over het dyslexiebeleid, leerstrategieën,  
hulpmiddelen zoals Daisy en Sprint-Plus en het dyslexieonderzoek,  
op www.hetccc.nl. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de  
zorgcoördinator, mevrouw A. Haan (zorgcoordinator@hetccc.nl).


