
 
 
 

 
Datum:     28 oktober 2016 
Kenmerk: 16082/HGM 
Betreft:     bijeenkomst dinsdag 8 november 2016 
 
 
 
Beste eindexamenkandidaat,  
 
Hierbij wil ik je van harte uitnodigen voor een bijeenkomst op dinsdag 8 november 
het 8e uur in lokaal 110. De bijeenkomst heeft twee doelen. 
  
Het eerste doel is om van jullie te horen hoe T2 is verlopen terwijl je gebruik hebt 
gemaakt van een voorleesprogramma. Is het je bevallen of juist niet? Wil je bij nog 
meer vakken van deze mogelijkheid gebruik maken of wil je helemaal geen 
voorleesprogramma meer? Graag hoor ik dat zodat T3 t/m T5 soepel kunnen 
verlopen. 
 
Het tweede doel heeft te maken met het centraal examen. Eind september heeft de 
school een brief van het ministerie gekregen dat wij vóór 15 november moeten 
aangeven hoeveel leerlingen gebruik willen maken van een daisy-cd. De daisy-cd 
bevat een examen waarvan de teksten met een natuurlijke stem zijn ingesproken. De 
daisy-cd bevat geen tekst, dus er wordt niets op het computerscherm getoond, alleen 
een soort index. Het is alleen een auditieve ondersteuning. De antwoorden moeten 
op papier of in de computer gezet worden. 
Het is met name handig om je voor te laten lezen bij lange teksten zoals bij de 
vakken Nederlands, Engels, aardrijkskunde en geschiedenis, vooral als je een laag 
tot zeer laag leestempo hebt. 
 
Natuurlijk mag je ook kiezen voor de voorleesprogramma’s ClaroRead of Kurzweil.  
 
Tijdens deze bijeenkomst zal je worden gevraagd om aan te geven welk programma 
je zou willen kiezen én bij welk vak(en). Een handtekening van zowel jouzelf als van 
jouw ouders maken het een officieel document. 
 
 
Dat houdt dus automatisch in dat als je niet aanwezig bent op deze bijeenkomst 
en/of je geen officiële aanvraag hebt ingediend met twee handtekeningen, je ook 
geen aanspraak kunt maken op het gebruik van een voorleesprogramma. 
Het is dus echt noodzakelijk dat je er bent!  

 



Graag wil ik je vragen om hieronder aan te geven voor welke vakken je Daisy of 
ClaroRead wilt gebruiken. 
  
Wil je geen voorleesprogramma gebruiken zet dan een kruisje bij: Ik wil geen……… 
 
1.Ik wil graag voor de volgende vakken: 
……………………………………………………………………………………………… 
een Daisy-CD-ROM of Kurzweil of ClaroRead gebruiken. ( Omcirkel wat je wilt 
gebruiken!) 
 
2.Ik wil geen Daisy-CD-ROM gebruiken! 
 
 
Datum : 
 
 
 
Handtekening leerling,    Handtekening ouder, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graag tot 8 november. 
 
Hartelijke groet, 
 
M. Hageman  


