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Begeleiding van leerlingen met dyscalculie 

 

 

Leerlingen met dyscalculie krijgen aanvullende begeleiding bij de vakken waar 

rekenen een rol speelt (aardrijkskunde, biologie, economie, natuurkunde, 

scheikunde, wiskunde). Hieronder staat omschreven op welke begeleiding en 

faciliteiten de leerlingen met gediagnosticeerde dyscalculie  mogen rekenen.  

 

Begeleiding door de vakdocenten  

 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de docenten van de vakken 

aardrijkskunde, biologie, economie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde een 

overzicht van de leerlingen met dyscalculie. De begeleiding door de vakdocenten 

houdt het volgende in: 

 

- Aan het aan het begin van elk nieuw cluster nemen de vakdocenten met de 

betreffende leerling de (reken) voorkennis door van de hoofdstukken die 

behandeld gaan worden.  

 

- Voor een toets worden eventuele formules door de vakdocent(en) ingevuld op 

de RC-standaard Rekenkaart. Dit geldt alleen in de niet-examenklassen, zie 

alinea 'Gebruik rekenkaart'. 

 

- Vakdocenten kunnen voor advies over leerlingen met dyscalculie een beroep 

doen op de dyscalculie-coördinatoren, mevrouw Janssen of mevrouw 

Verschuur. 
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Faciliteiten 

 

Alle leerlingen met dyscalculie:  

 

- hebben recht op toetstijdverlenging bij de vakken met enig rekenwerk. Een 

toets moet voor iedereen (dus ook voor leerlingen met toetstijdverlenging) 

binnen de gestelde (les)tijd te maken zijn.  

- mogen altijd een rekenmachine gebruiken bij rekentaken. 

 

Gebruik rekenkaart 

 

Leerlingen met dyscalculie mogen een rekenkaart gebruiken. Hieronder staat 

toegelicht wanneer van welke kaart gebruik mag worden gemaakt. In de bijlage 

zijn de vermelde kaarten opgenomen. 

 

Leerlingen met dyscalculie in niet-examenklassen:  

 

- mogen bij toetsen de RC-standaard Rekenkaart 2016-2017 gebruiken 

- mogen op de RC-standaard Rekenkaart voor de toets, in overleg met de 

docent, in het open vak 'Formules', de nog te gebruiken formules invullen 

- mogen bij toetsen ook de RC-aanvullende rekenkaarten gebruiken.  

 

Leerlingen met dyscalculie in de examenklassen:  

- mogen (naast de verlenging en het gebruik van de rekenmachine) enkel de 

'Standaard Rekenkaart 3 van het College voor Toetsen en Examens' gebruiken.  

 

Aangepaste rekentoets 

 

Leerlingen die de aangepaste Rekentoets (de ER-toets) maken, mogen de 

'Aanvullende Rekenkaart van het College voor Toetsen en Examens' gebruiken.  


