
 

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

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

 

Hulpmiddelen 
Je mag gebruik maken van: 

- Je rekenmachine bij je huiswerk en toetsen 
- Rekenhulpkaarten bij je huiswerk en 

toetsen 
- Extra tijd bij toetsen waarbij je moet 

rekenen (20% meer tijd) 
- Een speciale rekenhulpkaart als je examen 

doet 

 
 

Toetsen 
Als je een toets hebt waarbij je moet rekenen 
dan krijg je extra tijd. Bij een proefwerk is dat 
ongeveer 10 minuten. Ook mag je (bijna) altijd 
je rekenmachine en rekenhulpkaarten 
gebruiken bij toetsen. Soms wil je docent kijken 
wat al lukt zonder rekenmachine, dan blijft de 
rekenmachine in je tas. Op de 
rekenhulpkaarten mag je niet schrijven, dan 
mag je ze namelijk niet meer gebruiken op je 
toetsen. In de bovenbouw krijg je een speciale 
rekenhulpkaart die toegestaan is bij 
schoolexamens en het eindexamen.  

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

een apart lokaal. 
- Krijg je bij de start van het schooljaar een 

set rekenhulpkaarten. Wees er zuinig op, je 
krijgt ze maar één keer.  

- Mag je je docenten altijd om hulp vragen. 
Bijvoorbeeld als je iets meer tijd nodig hebt 
om een opdracht uit te voeren 

- Maken we bij de start van het schooljaar 
samen een dyscalculieplan. 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 dyscalculie hebt, dan 
bespreken we dat met jou en je ouders. 

- Is er een dyscalculiecoach op school die je 
helpt als je vragen hebt, bijvoorbeeld over 
de rekenhulpkaarten die je mag gebruiken. 

 
 

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

 


