
 

 

 

Aan: de ouder(s)/ verzorger(s) van leerlingen met een dyslexieverklaring 

 

Putten, 4 november 2021 

  

Betreft: Actuele informatie over dyslexiefaciliteiten 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Graag wil ik de meest actuele informatie over de dyslexiefaciliteiten met u delen. Dit 

schooljaar heeft er een wijziging plaatsgevonden in het gebruik van de 

voorleessoftware. De LEX-app wordt niet meer aangeboden, maar er wordt gewerkt 

met Sprintplus online (iPad) en Sprintplus (laptop).   

De voorleessoftware wordt aangeboden in twee treden: 

- Trede 1: Sprintplus online op de iPad. Sprintplus online is een webapp en kan 
in elke browser worden geopend (dus op de iPad, maar ook op een computer 
thuis). De tekst van het boek wordt getoond op het beeldscherm en wordt 
voorgelezen door de standaard Google-stem. Sprintplus online is bedoeld als 
leesondersteuning bij de tekstboeken. 

- Trede 2: Sprintplus op een laptop. Sprintplus op de laptop is niet veranderd 
t.o.v. eerder gebruik. Het programma Sprintplus wordt op een eigen laptop 
geïnstalleerd en zowel de tekstboeken, als de werkboeken kunnen worden 
voorgelezen. Ook is het mogelijk toetsen te laten voorlezen, er kan in werkboeken 
worden getypt en het bevat een uitgebreide schrijfhulp. Sprintplus op de laptop 
vraagt om intensief gebruik. Zowel het lezen, als het schrijven wordt uit handen 
genomen. 
 

Nog een aantal opmerkingen over toetsen: 

- Als er wordt gekozen voor trede 1, dan kunnen bepaalde toetsen (bijv. 
leestoetsen) alsnog worden voorgelezen door een laptop van school, zonder dat 
er een eigen laptop hoeft worden aangeschaft. Dit moet wel in overleg met de RT-
coördinator. 

- Steeds meer toetsen worden online gegeven in Learnbeat. Learnbeat heeft bij 
grote stukken tekst een standaard ingebouwde voorleesfunctie. Daarnaast kan in 
de instellingen van de iPad worden ingesteld dat de iPad geselecteerde tekst 
voorleest. Dit werkt als volgt: Instellingen > toegankelijkheid > gesproken 
materiaal > gesproken materiaal: aan.  
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Hier kunnen ook voorkeuren worden doorgegeven (snelheid van het 
spreken, soort stem, etc.).                                                                                                                                

  -             Wanneer uw zoon/ dochter in het examenjaar zit en het examen wil laten    
                voorlezen, is het volgende van belang: 

o In Basis en Kader wordt het examen digitaal gemaakt en hebben alle 
leerlingen met dyslexie een standaard ingebouwde voorleesfunctie.  
Het is aan te raden om voor het examen wel geoefend te hebben met het 

voorlezen van teksten, omdat dit een andere vaardigheid vraagt dan alleen 

lezen.  

o In TL worden de examens op papier gemaakt en moeten voorgelezen 
examens officieel worden aangevraagd. Daarnaast moet er langere tijd zijn 
geoefend met het gebruik van Sprintplus. Als uw zoon/ dochter gebruik wil 
maken van voorgelezen examens, dient hij/ zij dit voor 24 december door 
te geven bij zijn/ haar mentor of RT-coördinator. 

 

Naast dit alles blijven de standaard faciliteiten voor dyslexie gelden: 

- Extra tijd bij toetsen/ SO’s/ examens (25% van de totale toetstijd) 
- Mogelijkheid tot mondeling overhoren i.p.v. schriftelijk (bij de wat kleinere SO’s) 
- Volgens afspraak rekening houden met spellingscorrectie (altijd een D boven de 

toets) 
- Geen onverwachte leesbeurt in de klas 
 

Ik hoop dat bovenstaande informatie duidelijk is. Als u of uw zoon/ dochter hierover 

vragen heeft of gebruik wil maken van één van de treden van de voorleessoftware, 

kunt u mailen naar mrn@groevenbeek.nl. Ik wil u vragen er serieus en kritisch met 

elkaar naar te kijken. Helaas komt het regelmatig voor dat een voorleessoftware wel 

wordt aangevraagd, maar niet wordt gebruikt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Annegreet Messemaker, RT-coördinator VMBO Putten 
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