
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRA FACILITEITEN BINNEN DE PRAKTISCHE STROOM 
 
Stelregel bij het onderwijs binnen de Pt-stroom is dat een stoornis het behalen van het diploma niet in 
de weg mag zitten. Verder is er bij een bijzonder groot aantal leerlingen in de Pt-klassen sprake van 
een stoornis, waaronder dyslexie, dus zijn er om praktische redenen een aantal faciliteiten al 
standaard in de dagelijkse gang van zaken ingebouwd.  
 
Voor alle leerlingen 
-Leerlingen krijgen voldoende tijd om hun toets op een redelijke manier af te kunnen maken. Er is wel 
een maximum aan gesteld. Praktisch kunnen zij het de volgende les (max. half uur) of op het 
begeleidingsuur (max. 1 uur) afmaken. Op dit moment is het begeleidingsuur op dinsdag en 
donderdag het 8e uur. 
- Leerlingen halen geen slechte resultaten door spelfouten, tenzij spelling het specifieke onderwerp 
van de toets is.  
- Leerlingen mogen gebruik maken van gesproken boeken voor leesopdrachten. Er zijn op dit gebied 
veel mogelijkheden, onze mediatheek heeft informatie hierover.  
 
Voor leerlingen met dyscalculie en ernstige problemen met rekenen en wiskunde 
- Leerlingen mogen gebruik maken van een rekenmachine en hulpkaart, dit wordt richting het examen 
afgebouwd. In de loop van de 9e klas zijn hulpmiddelen die niet op het examen zijn toegestaan ook 
niet meer tijdens relevante toetsen op school toegestaan. Dit is afhankelijk van de gedocumenteerde 
stoornis en kan dus per leerling verschillen. 
 
Individuele afspraken na overleg vooraf en met expliciete toestemming van de leerkracht 
-Leerlingen kunnen gebruik maken van speciale software en hardware (daisyspeler, kurzweil e.d.). De 
materialen moeten door ouders zelf geregeld worden. Zij geven ook zelf bij de administratie aan dat zij 
digitale schoolboeken nodig hebben. Leerkrachten geven leerlingen de ruimte om ermee te werken en 
zorgen dat teksten die naast de schoolboeken worden gebruikt tijdig door hen digitaal beschikbaar 
worden gesteld. 
- Leerlingen kunnen schrijfwerk op de computer maken. Zij dienen dan zelf voor een computer te 
zorgen. Werk kan uitgeprint worden via de zorg-printer of via email worden ingeleverd.  
- Leerlingen kunnen gebruik maken van concentratieschermen. 
- Leerlingen kunnen gebruik maken van oorbeschermers zonder muziek- of radiofunctie. Er zijn een 
aantal oorbeschermers op school beschikbaar, maar leerlingen kunnen er ook zelf voor zorgen.  
- Leerlingen kunnen in overleg mondeling een toets of overhoring maken.  
 
Tijdens het examen 
Extra faciliteiten tijdens de schoolexamens 
- Leerlingen krijgen voldoende tijd om het examen op een redelijke manier af te maken, maximaal 
20% van de standaardtijd extra. Bij de planning van het examen is rekening gehouden met deze 
uitloop. Het examen kan ook zodanig worden gepland dat de uitloop al in de geplande examentijd is 
opgenomen. 
Extra faciliteiten tijdens het centraal schriftelijke eindexamen 
- Tijdens het CSE zijn wij gebonden aan door de overheid vastgestelde faciliteiten. Om voor deze 
faciliteiten in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat een verklaring van de stoornis in het 
leerling dossier is opgenomen. Een overzicht van de voor dat jaar geldende faciliteiten wordt 
opgenomen in de examenreader die de leerlingen aan het begin van het examenjaar krijgen uitgereikt. 
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