
 

Doel 
Als je naar het Pax gaat en je hebt dyslexie 
dan zullen we je op verschillende manieren 
helpen. Je mag gebruik maken van allerlei 
hulpmiddelen en krijgt extra tijd bij toetsen. 
We leren je ook zelfstandig omgaan met je 
dyslexie. Zodat: 

Jij weet wat je nodig hebt om met je dyslexie 
succesvol te zijn op school! 

 

Hulpmiddelen 
Je mag gebruik maken van: 

- Voorleeshulp op de laptop (ClaroRead)  
- Digitale schoolboeken voor ClaroRead 
- Spellingscontrole op je laptop 
- Hulpkaarten bij de talen 
- Luisterboeken 
- Extra tijd bij toetsen (20% meer tijd) 

 
 

Toetsen 
Als je een toets hebt dan krijg je extra tijd. Bij 
een proefwerk is dat ongeveer 10 minuten. 
Je mag de toets ook voor laten lezen met de 
voorleeshulp. Dan gebruik je een toetslaptop 
van school. Soms mag je ook de 
spellingcontrole van Word gebruiken om je 
werk na te kijken en fouten op te sporen. 
Ook kan de docent ervoor kiezen wat minder 
streng na te kijken. Dan rekent hij je 
antwoord toch goed als je het niet helemaal 
goed hebt geschreven.  

 
 

 
 

 

 

 
 

En verder…. 
- Maak je tijdens de toetsweek je toetsen 

in een apart lokaal. 
- Mag je je docenten altijd om hulp 

vragen. Bijvoorbeeld als je iets meer tijd 
nodig hebt om aantekeningen van het 
bord over te nemen. 

- Maken we bij de start van het schooljaar 
samen een dyslexieplan. Daarin 
schrijven we op welke hulpmiddelen jij 
wilt gaan gebruiken. 

- Vragen we je ieder schooljaar of jouw 
plan nog past bij wat je nodig hebt. 

- Mag je tot de herfstvakantie rustig 
wennen aan school. Als blijkt dat je extra 
hulp nodig hebt omdat je dyslexie hebt, 
dan bespreken we dat met jou en je 
ouders. 

- Is er een dyslexiecoach op school die je 
helpt als je vragen hebt, bijvoorbeeld 
over de voorleeshulp op je laptop. 

 
 

Contact 
Als je vragen hebt, mag je altijd mailen naar: 
 
RT@paxchristicollege.nl 
 

 


