Onze ondersteuning in verband met dyslexie geldt
voor alle campussen van het Guldensporencollege.

Sinds september 2012 werken de Pleinschool en
het Sint-Amandscollege samen onder de nieuwe
naam ‘het Guldensporencollege’. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we klaar zijn voor het
onderwijs van de toekomst: gebouwen met moderne werkmiddelen, gezellige campussen, een
zeer brede waaier aan studierichtingen, gespecialiseerde leerkrachten,...
Alle info omtrent ons onderwijs voor de toekomst
kan je vinden op onze website!
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DYSLEXIE
Campus Kaai:
Diksmuidekaai 6, 8500 Kortrijk
Campus Groeninge:
Langemeersstraat 3, 8500 Kortrijk
Campus Plein:
Plein 14, 8500 Kortrijk
Campus Harelbeke 1:
Ballingenweg 34, 8530 Harelbeke
Campus Harelbeke 2:
Kollegelaan 6, 8530 Harelbeke
Campus Zuid:
Krysantenlaan 6, 8500 Kortrijk

www.guldensporencollege.be
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Ondersteuning

Zorg in overleg
Zorg voor leerlingen met dyslexie

Zorgfiche

Wat kan jij zelf doen?

Zorg is een van de krachtlijnen van ons pedago-

Bij het begin van het schooljaar krijg je een zorgfi-

Je leert werken met een tekstverwerkingspro-

gisch project.

che met een aantal algemene afspraken.

gramma met spellingscontrole.

Zo worden bij niet-taalvakken geen punten afge-

Je leert werken met het voorleesprogramma

In deze folder willen we uitleggen hoe we zorg

trokken voor spelling. Ook bij taalvakken worden

Sprint. Je krijgt de kans om dit thuis te oefenen.

willen dragen voor leerlingen met dyslexie.

spelfouten niet altijd aangerekend. Dit kan wel bij

Indien dit niet kan, kan een leraar je op weg hel-

een toets over spelling, taalschat of specifieke

pen; je krijgt de kans om na schooluren te oefe-

Als jullie na het lezen van deze folder nog vragen

vaktermen.

nen met Sprint.

hebben, staan wij graag voor jullie klaar.

Soms mag je bij taken, toetsen en proeven ge-

De leerlingbegeleiders

bruik maken van een lijst met struikelblokken, vak-

TIP: Adibib biedt heel wat handboeken die kun-

termen of spelmoeilijkheden.

nen worden voorgelezen. Dit is gratis voor leer-

Ook kan je proefwerken afleggen met het voor-

lingen met dyslexie. Neem even een kijkje op

leesprogramma Sprint.

www.adibib.be

ren op het ontcijferen van woorden en zinnen.

Welke extra maatregelen best bij jou passen,

Voorleessoftware zoals Sprint moet wel aange-

Niet alle leerlingen met dyslexie hebben dezelfde

overleg je met de leerlingbegeleider bij het begin

kocht worden. Meer info hierover vind je bijvoor-

moeilijkheden. Sommigen hebben

van het schooljaar. Zo komen we tot afspraken

beeld op www.jabbla.be

Wat is dyslexie
Als je dyslexie hebt, moet je je enorm concentre-

problemen

met hardop lezen, maar vrijwel geen problemen

op jouw maat.

met het stillezen. Voor anderen is niet zozeer het
lezen maar eerder het correct spellen een probleem.

Proevenperiode
Je krijgt de kans om je proeven (Kerstmis, Pasen,

Wij willen je helpen omgaan met je dyslexie en je

juni) af te leggen in een apart lokaal.

de nodige kansen bieden om te groeien tot een

In het aparte proevenlokaal kan je meer tijd krij-

zelfstandige jongvolwassene.

gen voor je proefwerk en kunnen de vragen voorgelezen worden.
Ook kan je gebruik maken van ‘Sprint’. Je kiest
samen met de leerlingbegeleider voor welke
proefwerken je Sprint gebruikt. Met dit programma mag je enkel het proefwerk laten voorlezen.
Je kan er wel voor kiezen om de vragen digitaal
te beantwoorden.

Voorwaarde voor deze zorg
Je beschikt over een gemotiveerd attest van je
dyslexie.

