
  

 
 

 
Dyscalculieprotocol 

 

Door middel van de uitvoering van dit dyscalculieprotocol kunnen leerlingen met 

dyscalculie hun opleiding volgen waartoe ze cognitief in staat zijn en worden hun 

functionele rekenvaardigheden, zo nodig met hulpmiddelen, vergroot.  

 

Dit protocol is van toepassing op leerlingen die in het bezit zijn van een officiële 

dyscalculieverklaring. Eventuele uitzonderingen worden in overleg met de 

ondersteuningscoördinator en/of teamleider besproken. Dit protocol gaat over de geboden 

ondersteuning in het schooljaar 2020-2021.  

 

De geboden ondersteuning:  
Een leerling met dyscalculie heeft op De Nieuwe Thermen recht op een aantal faciliteiten 

gedurende de schoolloopbaan. Daarnaast wordt er op De Nieuwe Thermen aan leerjaar 1 

en 2 rekenonderwijs gegeven. 

 

Algemene faciliteiten: 

➢ Bij de vakken wiskunde, rekenen, economie, NASK1 en NASK2 kan de leerling 

gebruik maken van tijdsverlenging.  

➢ Bij de vakken wiskunde, rekenen en economie mag de leerling gebruik maken van 

een rekenmachine. 

➢ De mogelijkheid tot extra ondersteuning door de docente wiskunde tijdens 

Gepersonaliseerd Leren. Dit kan wanneer de leerling iets moeilijk vindt en om hulp 

vraagt.  

 

Faciliteiten op het (school)examen: 

De meest recente versie van de regeling (school)examen is op de website van De Nieuwe 

Thermen te vinden. 

Uit de regeling (school)examen voor het cohort VMBO-T 2018-2020 blijkt dat leerlingen 

met dyscalculie, aangetoond in een op school aanwezig rapport, gebruik mogen maken 

van de bij het centraal examen toegestane faciliteiten, voor zover organisatorisch mogelijk. 

De actuele lijst met de toegestane faciliteiten is te vinden via www.examenblad.nl. 
 
Rekenonderwijs: 

Leerjaar 1:  

➢ Bij het vak rekenen krijgt elke leerling een eigen leerlijn, zodat de leerling een half 

uur per week rekenen op eigen niveau kan volgen.  
➢ In leerjaar 1 wordt er een CITO-0 toets afgenomen. Op basis van deze uitslag krijgt 

een leerling die uitval vertoont een rekenplan. Deze leerling werkt eerst verder aan 

de leerlijn op 1F niveau, alvorens door te gaan op 2F niveau. Leerlingen die geen 

uitval vertonen, starten met het 2F niveau. 

 


