Aan ouder(s)/verzorger(s) van examenkandidaten met dyslexie/dyscalculie

Goirle, 8 september 2020

Ons kenmerk

: COM-2021-027/HOR/DUD

Onderwerp

: faciliteiten voor examenkandidaten met dyslexie en dyscalculie

Geachte ouder/verzorger,
Uw zoon of dochter gaat dit schooljaar eindexamen doen. Onder bepaalde voorwaarden biedt het Mill
Hill College extra faciliteiten aan. Zo krijgen alle leerlingen met een dyslexieverklaring tijdverlenging
bij toetsen. De overige faciliteiten dienen vooraf te worden aangevraagd: audio-ondersteuning (het
voorlezen van teksten met een Daisy-cd) of het gebruik van een laptop of schoolcomputer. Leerlingen
kunnen alleen bij het eerste tijdvak gebruikmaken van Daisy-cd’s. Bij het herexamen (met
uitzondering van Engels en Nederlands) gebruiken we het luisterprogramma Claroread.
Let op: vergrotingen van examens zijn niet meer toegestaan. Alle examens worden standaard
gedrukt in lettertype Arial, grootte 12.
Wij dienen voor 1 oktober 2020 bij de Inspectie voor het Onderwijs aan te geven welke leerlingen
speciale faciliteiten gaan gebruiken bij het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Wij vragen u daarom
om via bijgaand formulier aan te geven van welke faciliteiten uw zoon of dochter gebruik wil maken en
dit formulier uiterlijk dinsdag 22 september 2020 door uw zoon/dochter in het postvak van
ondergetekende in te laten leveren. U krijgt vervolgens een bevestiging per e-mail dat de gevraagde
faciliteiten gebruikt mogen worden.
Let op: aanvragen na deze datum worden niet gehonoreerd.
Wellicht ten overvloede: aan een aanvraag dient een verklaring van een deskundige ten grondslag te
liggen.
Het formulier invullen
• Vul eerst het profiel of de sector in met het vakkenpakket
(bijvoorbeeld C & M met Duits en kunstvak, economie, wiskunde, of sector Zorg en Welzijn met
natuurkunde en …… );
• Kruis dan de faciliteit aan:
o Audio-ondersteuning, met Daisy-cd.
o Laptop of schoolcomputer; betekent dat er een computer of laptop gebruikt wordt
om bijvoorbeeld opdrachten te typen in plaats van te schrijven.

Met vriendelijke groet,
namens examencommissie

B. Horvers
coördinator dyslexie

Invulformulier
Alle leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen bij het eindexamen extra tijd. De overige regelingen
dienen vooraf te worden aangevraagd: audio-ondersteuning (het voorlezen van teksten met een
Daisy-cd) of het gebruik van een laptop of schoolcomputer. Let op: de Daisy-cd’s kunnen alleen
gebruikt worden bij het Centraal Examen. Bij schoolexamens wordt in voorkomende gevallen
gebruikt gemaakt van Claroread.
Vul onderstaand formulier voor uw zoon of dochter in:
Naam leerling: .………………………………………………………
Afdeling:

klas: ……………………..

mavo / havo / vwo (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Profiel of sector: ……………………………………………………..
Vakken naast profielvakken of sectorvakken: …………………………………………………………
In het schema aankruisen wat van toepassing is.
Vakken

Daisy-cd
(luisterprogramma)

Laptop of
schoolcomputer*(alleen
om te typen)

Talen
 Nederlands
 Engels
 Frans
 Duits
 Spaans
 Grieks
 Latijn
Exacte vakken
 Wiskunde
 Natuurkunde
 Scheikunde
 Biologie
Zaakvakken
 Aardrijkskunde
 Geschiedenis
 Economie
 Bedrijfseconomie
 Kunstvak

*School levert laptops voor leerlingen om het CE te maken.
Plaats en datum:

Handtekening ouder/verzorger:

____________________________

___________________________

Inleveren in postvak dhr. B. Horvers uiterlijk 22-9-2020

