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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen met dyslexie 
 

 

 

 

Datum:   13 december 2019 

Kenmerk: 192000150/lln 

Betreft:  enquête dyslectische leerlingen 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Wij zijn Beaudine de Kort en Michelle van Heerden, 2 eindexamenleerlingen uit 5 Havo. Wij 

hebben besloten om ons voor ons profielwerkstuk te verdiepen in dyslexie. En dan met name 

over hoe het Schoter met de leerlingen die dyslexie hebben omgaat en wat er voor 

verbeteringen kunnen komen en wat juist goed gaat. 

Om tot goede antwoorden te kunnen komen richten wij ons op 3 pijlen, namelijk de leerlingen 

met dyslexie op school, de dyslexie begeleiders van het Schoter, mevrouw Dreijer en 

mevrouw Hageman, en de dyslexie instantie waar het Schoter mee samenwerkt: vijven en 

zessen. 

Nu komen we op het punt waar we uw toestemming voor nodig hebben. Wij zouden graag 

een enquête willen afnemen onder de leerlingen met dyslexie van school, om een goed 

beeld te krijgen van hoe de leerlingen er zelf in staan en hoe ze denken over de aanpak van 

school. Hierbij gaan wij dus niet in op de privacy van het kind maar zullen wij vooral vragen 

om zijn/haar mening. 

Om te laten zien waar u toestemming voor geeft hebben wij de enquête aan deze mail 

toegevoegd, zodat u deze rustig door kunt nemen. 

Wij willen u vragen om, als u toestemming geeft, 1 van onderstaande mailadressen een 

mailtje te sturen met daarin de naam, achternaam en de klas van uw kind. En dat u 

toestemming geeft voor het afnemen van de enquête. 

Wij willen u vragen om de mail vóór 22 december te beantwoorden.  

Wij hopen u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd.  

Mocht u nog vragen hebben stuur ons dan gerust een mailtje. 

 

Met vriendelijke groet, 
Beaudine de Kort en Michelle van Heerden 
 

Beaudine.dekort@schoter.nl 

Michelle.vanheerden@schoter.nl 
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