Remedial Teaching
Elde College

informatie voor leerling en ouders
De Dyslexiecoaches
-screening leerjaar 1 en 2
-ondersteuning
-communicatie
-aanspreekpunt
-informatie ouders en leerlingen
-hulpmiddelen
-regeling van faciliteiten
-faciliteitenkaarten
-info naar mentoren
-workshops Claroread

Start schooljaar
Aan het begin van het schooljaar worden
alle 1e jaars leerlingen en zij-instromers
met dyslexie uitgenodigd voor een bijeenkomst.
In de bijeenkomst krijgen de leerlingen informatie over het leren omgaan met dyslexie en tips m.b.t. het leren.

Afspraakregels begeleiding
• Kun je onverwacht niet komen?

Als je niet kunt komen, omdat je een
proefwerk of andere reden hebt, mail
dan vóór je afspraak naar de dyslexiecoach om een nieuwe afspraak te maken.

Afspraken faciliteitenkaart
• Praat met je vakdocenten over jouw

faciliteiten:
- vergroot werk
- meer tijd nodig
- auditieve ondersteuning

• Zet bij de talen op je werk dat je

dyslexie hebt, als de spelfouten
minder zwaar geteld mogen worden.

• Ben je de afspraak vergeten?

Kom dan zo snel mogelijk een nieuwe
afspraak maken of mail de dyslexiecoach.

• Ben je na twee weken niet geweest

voor een nieuwe afspraak?
Het aanbod voor extra hulp vervalt voor
jou. Je ouders en mentor worden op de
hoogte gesteld.

• Kom niet achteraf, dus ná het proef-

werk, met “Ik had eigenlijk…..”,want
je bent zelf verantwoordelijk voor
het stukje communicatie naar de docent.

• Is er niemand in E219 als jij voor een

nieuwe afspraak komt?
Schuif dan een briefje onder de deur met
je naam en klas erop, dan nemen wij
contact met je op.

• Bij aantekeningen/overschrijven van

het bord, vraag je aan de docent of
hij een kopietje heeft voor jou, of
dat hij even nakijkt wat jij hebt
overgeschreven.

•

Vraag aan de docent of je stappenplanne
bij een werk mag houden, want het kan
niet altijd!

Je kunt ook bellen:
073 – 8200600 St. Michielsgestel
073 - 8200400 Schijndel

Dyslexiecoaches Elde College
Mw. I. van Heertum
Dhr. J. Degreef
Mw. J.Cornelissen
Mw. R.Witlox

Locatie St. Michielsgestel / I.Heertum@eldecollege.nl
Havo/Vwo / J.Degreef@eldecollege.nl
VMBO /J.Cornelissen@eldecollege.nl
Onderwijsassistente / R.Witlox@eldecollege.nl
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