Aan de ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van het Avila College met een dyslexieverklaring

Betreft: Geluidsondersteuning bij (school)examen
Kenmerk: B1819014.damp

Hengelo, 27 september 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op grond van de dyslexieverklaring van uw zoon/dochter heeft hij/zij recht op geluidsondersteuning bij
het (school)examen. De geluidsondersteuning bij het (school)examen gaat middels de computer. Wij
gebruiken hiervoor bij de schoolexamens het programma Claroread. Bij het eindexamen maken we
gebruik van zogenoemde daisy-schijfjes. Dat wil zeggen dat de leerlingen de tekst voorgelezen krijgen
door een menselijke persoon, terwijl Claroread met een computerstem werkt. Uiteraard zorgen wij
ervoor dat uw zoon/dochter in het voortraject de gelegenheid krijgt hiermee te oefenen.
De ervaring leert dat niet alle leerlingen met een dyslexieverklaring hier ook gebruik van willen en of
hoeven maken. Omdat wij dit jaar te maken hebben met een behoorlijk aantal leerlingen met een
dyslexieverklaring willen wij alles op het gebied van geluidsondersteuning nu al in kaart brengen. Voor
ons is vooral belangrijk om te weten óf uw zoon/dochter gebruik gaat maken van de
geluidsondersteuning en zo ja, bij welke vakken dat dan gaat gebeuren. Als wij deze informatie
vroegtijdig hebben kunnen wij ervoor zorgen dat alles m.b.t. geluidsondersteuning tijdens het
(school)examen geregeld is. Daarnaast is het ook zo dat leerlingen alleen gebruik kunnen maken van
geluidsondersteuning bij het eindexamen als ze er tijdens het schoolexamen ook gebruik van hebben
gemaakt.
Daarom vragen wij u om aan te geven of uw zoon/dochter dit schooljaar bij zijn/haar school- en
eindexamen gebruik wil maken van de mogelijkheid tot voorlezen. Ook vragen wij u aan te geven voor
welke vakken dat dan eventueel moet gebeuren. Dat kan op bijgevoegde lijst. Wij vragen u ook om de
lijst te ondertekenen. Na het inleveren van de lijst is het niet meer mogelijk hierin nog veranderingen
aan te brengen en geldt de lijst dus voor beide schoolexamenweken en het eindexamen! In het PTA
TL4 (te vinden op onze website) staat aangegeven welke schoolexamens er afgenomen gaan
worden.
De ingevulde lijst ontvangen wij graag uiterlijk op vrijdag 12 oktober 2018 voor 12.00 uur van u terug.
Inleveren kan bij de administratie. U kunt ook de lijst via de mail terugsturen naar
e.gantevoort@carmelhengelo.nl.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Hoekstra
dyslexiecoördinator via j.hoekstra@carmelhengelo.nl .
Met vriendelijke groeten,
P. ten Dam, teamleider
J. Hoekstra, dyslexiecoördinator

Naam leerling:_______________________________________________________
Klas: 4M__

1. Gaat gebruik maken van geluidsondersteuning bij het school- en eindexamen:
o Ja
o Nee

2. Wenst geluidsondersteuning bij de volgende vakken (aankruisen a.u.b.):
Nederlands
Engels
Duits
Frans
Wiskunde
Economie
Maatschappijkunde
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Beeldende vakken Tekenen
Beeldende vakken Handvaardigheid
Muziek
LO2

Datum: _________________

Handtekening:____________________

Lijst inleveren bij de administratie of via de mail e.gantevoort@carmelhengelo.nl uiterlijk vrijdag 12
oktober 2018 voor 12.00 uur

