Informatie voor leerlingen
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je draait letters om
je hebt meer tijd nodig bij toetsen om
de toets goed af te krijgen
je vindt
spelling
lezen is vaak ook lastig moeilijk
je slaat woorden over bij het lezen
Herken je dit? Dan is het belangrijk om met de
dyslexiecoaches en de zorgcoördinatoren te overleggen hoe
we je kunnen helpen.
Dyslexie al bekend vanuit basisschool
Het JFC bepaalt – mede op basis van de dyslexieverklaring
– voor welke hulp je in aanmerking komt. Te denken valt
aan extra tijd of minder opgaven bij toetsen, een aangepaste beoordeling van spelling en het gebruik van digitale
hulpmiddelen (laptop met spellingcorrector en de voorleessoftware Kurzweil).
Dyslexiescreening in de brugklas
Alle brugklasleerlingen worden aan het begin van het
schooljaar gescreend op dyslexie.

De leerlingen bij wie dyslexie
vermoed wordt, krijgen in een
periode van 3 maanden hulp
aangeboden. Bij onvoldoende
vooruitgang kan er een dyslexieonderzoek worden gedaan door
onze orthopedagoog.
Dyslexiecoaches
Op het JFC zijn twee docenten werkzaam als dyslexiecoach.
Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen over o.a.
faciliteiten en praktische zaken rondom dyslexie.
Iedere week is er een inloopspreekuur waar leerlingen
terecht kunnen met hun vragen. Mailen kan natuurlijk ook.
Meer informatie
Dyslexiecoaches:
Mevr. Dicou (dc@jfc.nl) en
Mevr. Willigenburg (wp@jfc.nl)

Informatie voor ouders
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Remedial Teaching Brugklas
Aan de brugklasleerlingen wordt in de periode tussen de
herfstvakantie en de kerstvakantie een begeleidingstraject
aangeboden. De leerlingen komen wekelijks in kleine groepjes bijeen om te leren hoe om te gaan met hun dyslexie op
de middelbare school. Ze krijgen bijvoorbeeld tips bij het
leren van de talen.
Remedial Teaching klas 2 en hoger
Voor leerlingen met dyslexie in klas 2 en hoger kan er een
aanmelding worden gedaan voor een individueel begeleidingstraject. Bijvoorbeeld wanneer een leerling vastloopt in
de taakaanpak en het leren. De aanmelding verloopt via de
mentor en de afdelingsleider.
Meer informatie
Wilt u meer weten over RT, dan kunt u contact
opnemen met onze orthopedagoog
Mevr. van de Pol (mvandepol@jfc.nl)

Willen jij en je ouders meer weten, dan kunnen jullie
contact opnemen met één van de zorgcoördinatoren:
Dhr. A.G. van Elst (et@jfc.nl)
Mw. C.H.E. van Kooten-van de Bovenkamp (kb@jfc.nl)
Bellen kan natuurlijk ook: 0342 - 49 14 69

‘Je krijgt handige tips om te leren
als je dyslexie hebt.’

‘Het beste dat ik hoorde: geef jezelf een
beloning als iets af is!’

