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Mijn kind heeft dyslexie. Wat zijn mogelijkheden voor begeleiding? 

 
Vanaf start schooljaar tot de herfstvakantie krijgen leerlingen in groepjes wekelijks 
ondersteuning onder schooltijd van de remedial teacher (RT).  
Deze ondersteuning kan bestaan uit psycho-educatie, oefenen met voorleessoftware, 
hulp bij plannen, aanbieden van leer- en leesstrategieën. In een individueel 
kennismakingsgesprek wordt besproken waar de leerling behoefte aan heeft. 
 
In de periode na de herfstvakantie tot de kerstvakantie kan de begeleiding worden 
voortgezet, voor de leerlingen die dat nodig hebben. 
 
Vanaf de kerstvakantie kunnen de meeste leerlingen het geleerde zelf in de praktijk 
brengen. Mocht er later in het schooljaar behoefte zijn aan begeleiding door de remedial 
teacher, dan loopt de aanmelding hiervoor via de mentor.  
 
Welke hulpmiddelen mag mijn kind inzetten als er een diagnose is voor dyslexie 
of dyscalculie? 
 
Leerlingen met dyslexie of dyscalculie mogen gebruik maken van een aantal 
hulpmiddelen. Een voorbeeld hiervan is dat leerlingen gebruik mogen maken van 
voorleessoftware, ook bij toetsen. School gebruikt Into Words als voorleesprogramma. 
Als de leerling een eigen softwareprogramma heeft (bijvoorbeeld Sprint of Kurzweil), is 
dat toegestaan voor schoolopdrachten, niet tijdens toetsen. 
 
Leerlingen met de diagnose dyscalculie mogen bij toetsen die een beroep doen op 
rekenvaardigheid, steunkaarten gebruiken. 
 
Leerlingen met diagnose dyslexie en dyscalculie krijgen extra tijd om hun toets te 
maken.  
 
Zie voor meer informatie over de hulpmiddelen het dyslexie- en dyscalculiebeleid van 
NXT Doorn op de website.  
 
 
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 of er al een digitale versie voor handen is. De kosten voor 
de gesproken boeken vallen onder de gratis schoolboekenregeling en worden vergoed 
door de school. 
 
Bij mijn kind is er een vermoeden van dyslexie. Kan ik mijn kind laten testen bij 
jullie? 
 
Bij vermoedens van dyslexie kan er screeningsonderzoek door de remedial teacher 

worden gedaan, in overleg met ouders. De mentor of coach meldt de leerling hiervoor 

aan bij de remedial teacher. Wanneer er sterke aanwijzingen zijn voor dyslexie, kan 

door de remedial teacher worden geadviseerd om nader onderzoek te doen bij een 

externe partij. De kosten van het dyslexieonderzoek zijn voor rekening van de ouders. 
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Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig. Wat zijn de mogelijkheden? 
 
Als problemen van de leerling (zowel op leergebied als op sociaal- emotioneel gebied) 
niet door de mentor kunnen worden opgelost, kan de mentor de leerling aanmelden bij 
het zorgteam. Het zorgteam zal met de mentor bespreken wat de hulpvraag- en 
ondersteuningsbehoefte is en welke vorm van ondersteuning hierbij aansluit. Voordat de 
leerlingbegeleiding daadwerkelijk begint, vindt er een intake gesprek plaats met de 
leerling. Ook wordt het plan besproken en het doel van de begeleiding. 
 
 
 
Is er begeleiding voor leerlingen met faalanst? 
 
Op NXT Doorn wordt jaarlijks een faalangst- en examenvreestraining aangeboden. Via 
de digitale nieuwsbrief worden ouders geïnformeerd over de training en wanneer deze 
start. Mentoren en coaches bespreken het aanbod met hun leerlingen en zij geven 
aanmeldingen door aan de zorgcoördinator.  
 
 
 
 
 



 

 
 

 


