
Dyslexie

WELKOM

We starten zo!

Enkele verzoeken vooraf:
● Zet de microfoon uit
● Zet de camera aan
● Heb je een vraag, dan kun je…

○ hand opsteken (onderaan in de Meet)
○ vragen stellen in de chat



Even voorstellen... 



• Dyslexiebegeleiding leerjaar 1

• Faciliteiten

• Dyslexiebegeleiding leerjaar 2 en hoger (HV)

• Dyslexiebegeleiding leerjaar 2 en hoger (VMBO)

Vanavond



● Wekelijks contact met dyslexiecoach

● Zomervakantie t/m herfstvakantie

○ Persoonlijke gesprekken

○ Enquête ouders

○ Voorleessoftware TextAid: oefenen

○ Invullen persoonlijke dyslexiekaart

● Vanaf herfstvakantie

○ Persoonlijke leerroute: grammatica + woordenschat (MVT), 

leren voor vakken, leesvaardigheid, (woord)spelling, etc.

○ Persoonlijk contact met elkaar en met coach

Dyslexiebegeleiding Connect College
Leerjaar 1





● Minder opgaven (80%) / extra tijd

○ In toetsweken: apart lokaal

● Voorleessoftware: TextAid

○ Waarschijnlijk ook al op basisschool

○ In de browser, dus op ieder apparaat

○ Documenten in openen en laten voorlezen

○ Voorleesliniaal

○ Zelf stukken tekst typen en laten voorlezen

○ Chrome extensie voor weblezen

Welke faciliteiten bieden we aan?



● Digitale schoolboeken via de LEX App (ingesproken)

● Gratis luisterboeken via www.passendlezen.nl

● Aangepaste beoordeling bij spelling talen

● Gebruik van tekstverwerker bij toetsen

● Mogelijkheid tot toetsen op A3 formaat

● In overleg met docent kan een toets mondeling afgenomen 

worden

Welke faciliteiten bieden we aan?

http://www.passendlezen.nl


● Geen verplicht wekelijks contact met dyslexiecoach meer. Wel 

altijd bereikbaar.

● Contact aan het begin van het jaar: waar heb je behoefte aan?

● Dyslexiecoach, mentor, vakdocenten en/ of leerlingcoördinator 

hebben contact indien dit nodig blijkt.

Dyslexiebegeleiding Connect College
Leerjaar 2 en hoger (HV)



● Geen verplicht wekelijks contact met dyslexiecoach meer.

● Contact aan het begin van het jaar: waar heb je behoefte aan?

● Indien er behoefte is aan ondersteuning bij het leren leren van 

vreemde talen en spelling gebeurt dit tijdens de KWT-dyslexie.

● Dyslexiecoach en mentor hebben contact met leerling en 

ouders indien dit nodig blijkt.

Dyslexiebegeleiding Connect College
Leerjaar 2 en hoger (VMBO)



MEER INFORMATIE



● “Connect komt naar je toe”: februari 2022

● Aanmelddagen: 14 en 15 maart 2022

MEER INFORMATIE



voor vragen of een kennismakingsgesprek:

Saskia Coolen: 
teamleider brugklas havo/atheneum/gymnasium

Ronee Kessels en Aniek Peters: 
PO-VO-coördinatoren vmbo 

brugklas@connectcollege.nl

CONTACT


