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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de dyslectische examenleerlingen 
 

 

 

 

 

Datum:   15 september 2017 

Kenmerk: 17018/HGM 

Betreft:  bijeenkomsten 4 of 5 oktober 15.30 uur – 17.00 uur 

 

 

 
Geachte mevrouw/meneer,  
 
Woensdag 4 oktober en donderdag 5 oktober worden alle dyslectische 
eindexamenkandidaten uitgenodigd om bijeen te komen in lokaal 110 van 15:30 uur-17:00 
uur. De bijeenkomst heeft twee doelen. 
 
Het eerste doel is om van hen te horen hoe T1 is verlopen terwijl zij gebruik hebben gemaakt 
van een voorleesprogramma.  
Is het de leerlingen bevallen of juist niet? Willen ze bij nog meer vakken van deze 
mogelijkheid gebruik maken of willen ze helemaal geen voorleesprogramma meer?  
Natuurlijk worden de leerlingen weer in de gelegenheid gesteld om te oefenen op de 
gereedstaande laptops.  
Graag hoor ik de antwoorden op deze vragen van hen zodat T2 t/m T5 soepel kunnen 
verlopen. 
 
Het tweede doel heeft te maken met het centraal examen. Begin 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 mogen de leerlingen ook kiezen voor de voorleesprogramma’s ClaroRead of 
Kurzweil, waarmee zij ook tijdens de tentamens hebben geoefend.  
 
 
Tijdens deze bijeenkomst zal aan uw kind worden gevraagd om aan te geven welk 
programma ze zouden willen kiezen én bij welk vak(ken). Een handtekening van de 
leerling én van de ouders maken het een officieel document dat in hun Magister 
dossier zal worden gezet. 
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Dit houdt dus automatisch in dat als de leerling niet aanwezig is op deze bijeenkomst en/of 
geen officiële aanvraag heeft ingediend met twee handtekeningen, ook geen aanspraak kan 
maken op het gebruik van een voorleesprogramma. 
Het is dus echt noodzakelijk dat uw kind aanwezig is!  
In de brief die aan de leerlingen is verstuurd, staat het onderstaande strookje: 
 
 
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 : 
 
Naam leerling: 
 
 
 
Handtekening leerling,    Handtekening ouder, 
 
 
 
 
 
 
Zou u uw kind erop kunnen wijzen dat het belangrijk is dat hij/zij óf 4 oktober óf 5 oktober a.s. 
aanwezig is én het strookje willen ondertekenen? 
 
Hartelijk dank en als u nog vragen heeft dan hoor ik dat graag via m.hageman@schoter.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Monique Hageman 
 

 

 

 


