
Dyslexiebegeleiding op het Commanderij College

1. Eerste contact
Voordat uw kind start in de brugklas, wordt u voor de zomervakantie op de hoogte gebracht 
door middel van een informatieavond.  

2. Faciliteitenkaart
Direct na de zomervakantie ligt de faciliteitenkaart klaar. De dyslexiecoach geeft deze kaart 
aan uw kind en maakt afspraken over het gebruik van de kaart. De faciliteiten waarvan uw 
kind gebruikmaakt, zijn afhankelijk van de dyslexieverklaring en het bijbehorende onder-
zoeksverslag. De faciliteitenkaart wordt hieronder verder toegelicht. 

3. Bijeenkomsten
Voor de herfstvakantie worden er een aantal bijeenkomsten georganiseerd door de 
dyslexiecoach. Uw kind kan hieraan deelnemen samen met andere brugklasleerlingen met 
dyslexie. Tijdens deze bijeenkomsten is aandacht voor psycho-educatie en leerstrategieën. 
Het Commanderij College werkt met de methode Dyslexie-Sleutels.

4. Inloopmomenten
Uw kind kan bij dyslexie gerelateerde vragen gebruikmaken van een van de wekelijkse 
dyslexie-inloopmomenten. Bij aanvang van het schooljaar wordt bekendgemaakt, wanneer 
de inloopmomenten zijn.

De faciliteitenkaart
Op deze kaart is aangegeven van welke faciliteiten uw kind gebruik mag maken. Hierbij kan 
worden gedacht aan: 
• Extra tijd voor proefwerken en overhoringen (tot maximaal 30 minuten bij een examen);
• Het maken van werk en toetsen op een laptop;
• Mondeling toetsen in overleg met de vakdocent;
• Spelfouten minder zwaar laten tellen (onderbouw);
• Spelling niet meetellen bij toetsen waarbij spelling niet het doel is;
• Auditieve ondersteuning.

Auditieve ondersteuning en lesboeken
Voor de auditieve ondersteuning wordt er gewerkt met het programma Textaid. Het gebruik 
van Textaid is gratis.  

Leerboeken die worden gebruikt, zijn steeds vaker digitaal beschikbaar in Magister en 
kunnen met Textaid worden voorgelezen. De boeken die geen digitale versie hebben, kunt u 
bij Dedicon bestellen. De factuur van Dedicon kunt u inleveren bij de dyslexiecoach en 
wordt door school vergoed.

In overleg met de locatie kan Textaid tijdens de les worden gebruikt. U dient dan zelf voor 
een laptop te zorgen. Het Commanderij College biedt via The Rent Company de mogelijkheid 
om een laptop te kopen of huren.

U vindt het volledige dyslextieprotocol en de contactgegevens van de dyslexiecoach in de 
digitale boekenkast van de app van het Commanderij College. Om deze te downloaden, zoekt 
u in de appstore op 'Commanderij College'.




