*Ondersteuning bij dyslexie
Op het Beroepscollege Parkstad Limburg locatie HOLZ willen we al onze leerlingen de mogelijkheid bieden het beste uit zichzelf te halen. Ieder kind en elke
vorm van dyslexie kan immers verschillen. Kinderen met dyslexie zijn daarom gebaat bij hulp op maat.

*Protocol Dyslexie V.O.

Dyslexie kan variëren van licht tot zeer ernstig. Onze locatie volgt het protocol
Dyslexiebeleid voor VO-scholen. Het dyslexieprotocol is een uitgewerkt stappenplan met betrekking tot de begeleiding van dyslexie op school.

*Kurzweil 3000

Daarnaast bieden wij alle dyslectische leerlingen met een dyslexieverklaring de
mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van het voorleesprogramma Kurzweil
3000. De leerlingen volgen diverse trainingen op onze school die worden aangeboden door de Kurzweilcoach. Begeleiding en het inzetten van Kurzweil 3000 richten zich op het leren omgaan met de problemen en het verbeteren van technisch
en begrijpend lezen, spellen, teksten schrijven, studievaardigheden en het maken
van digitale toetsen en proefwerken.

*Faciliteitenkaart
Leerlingen, die aan het begin van het schooljaar op BCPL locatie HOLZ reeds
een dyslexieverklaring hebben, krijgen een faciliteitenkaart. Samen met de leerling zal besproken worden van welke faciliteiten ze op grond van hun verklaring
gebruik willen maken. Alle rechten en plichten van zowel de leerling als de
school worden op deze kaart vermeld. Denk aan digitale toetsen, gebruik laptop, geen voorleesbeurt enz.

*Examen

Bij de schoolonderzoeken en examens kunnen dyslectische
leerlingen - indien nodig - gebruik maken van verschillende soorten ondersteuning. Elk jaar weer zijn we verheugd te mogen constateren dat wij op deze manier een aantal leerlingen met dyslexie in staat hebben gesteld een passend
diploma te behalen.

*De voordelen van dyslexie

Dyslexie is een leerstoornis die zich kenmerkt door hardnekkige problemen met
lezen, spellen of beide. Wij willen onze leerlingen met dyslexie wijzen op hun
buitengewone gaven op andere gebieden.
Dyslectici denken nl. anders. “Ze zijn intuïtief en blinken uit in een sterk probleemoplossend vermogen waarin zij het grote geheel goed kunnen vereenvoudigen”.
Om dyslexie positief te benadrukken creëerden wij een dyslexiefotoplein met
een greep uit talloze bekende mensen met dyslexie (o.a. Robbie Williams en
Steve Jobs). Want dyslexie is absoluut geen belemmering om een groot succes
van je leven te maken!

