
 
 

Faciliteiten voor leerlingen met dyslexie in schooljaar 2020-2021 
 
Je kunt als leerling met dyslexie extra faciliteiten krijgen als er een rapport is opgemaakt door 
een psycholoog of orthopedagoog gespecialiseerd op het gebied van leerstoornissen en in 
het bezit van een GZ aantekening. De dyslexieverklaring moet op school aanwezig zijn. 
 
De leerlingen op het Revius Lyceum krijgen voor de moderne vreemde talen cijfers voor de 
volgende vaardigheden:  
 

• Taalverwerving 

• Spreekvaardigheid 

• Luistervaardigheid 

• Schrijfvaardigheid 

• Leesvaardigheid 

• Literatuur 
 
In de kolom taalverwerving staan de repetities en so’s. Onderstaande faciliteiten gaan over 
de kolommen voor taalvaardigheid en schrijfvaardigheid 
 
MVT ( moderne vreemde talen) onderbouw 
Een dyslectische leerling in de onderbouw heeft een keer per periode recht 
op een mondelinge i.p.v. een schriftelijke overhoring. De leerling mag zelf beslissen 
of hij/zij hier gebruik van maakt. Een dyslectische leerling kan maximaal 1 punt aftrek krijgen 
voor spelfouten gemaakt in een repetitie of toets. Bijvoorbeeld bij een norm van twee fouten 
een punt worden de eerste 4 spelfouten (want spelfouten zijn 1/2 fouten) meegerekend en 
daarna niet meer.  
 
Ook bij een toets schrijfvaardigheid wordt er nooit meer dan 1 punt afgetrokken voor 
spelfouten. 
 
Het lezen van een dunner of makkelijker boek voor de moderne vreemde talen of meer tijd 
geven voor het lezen van de boeken is een optie en kan worden toegestaan na overleg met 
de docent. 
 
Voor de moderne vreemde talen in de onderbouw geldt het bodemcijfer 3 voor toetsen in 
kolom voor taalverwerving, mits voldoende inzet is getoond. 
 
MVT ( moderne vreemde talen) bovenbouw 

Een dyslectische leerling kan maximaal 1 fout aftrek krijgen voor spelfouten gemaakt in een 

repetitie of toets schrijfvaardigheid. Bijvoorbeeld bij een norm van twee fouten een punt 

worden de eerste 4 spelfouten ( want spelfouten zijn 1/2 fouten) meegerekend en daarna 

niet meer. 

Voor schriftelijke overhoringen Engels waar spelling getoetst wordt, geldt het bodemcijfer 3, 
mits voldoende inzet getoond. 
 
  



 
 
 
 
Nederlands onderbouw  
Een toets spelling mag 1 x herkanst worden indien het cijfer lager dan een 5,5 is (dus 
onvoldoende). 
 
Werkwoordspelling: er wordt alleen beoordeeld wat er wordt getoetst. 
 
Voorbeeld: Bij een toets over de t-klank aan het einde van een werkwoord worden 
geen fouten in het woord zelf gerekend; alleen de d’s en t’s worden beoordeeld. 
 
Nederlands bovenbouw 
Toets spelling mag 1 x herkanst worden indien het cijfer lager dan een 5,5 is (dus 
onvoldoende). 
 
Overige vakken 
Spelfouten worden niet aangestreept en ze worden niet meegerekend. 
 
Voor alle vakken geldt 
Dyslectische leerlingen krijgen bij voorkeur geen handgeschreven en gedicteerde 
toetsen. Alle normale toetsen worden aangeboden in Arial, lettergrootte 12. 
Leerling met dyslexie krijgen extra tijd voor het maken van toetsen. Bij een toets die 60 
minuten duurt, krijgen zij 15 minuten extra tijd. 
 
Dyslectische leerlingen krijgen een faciliteitenpas. 


