
6.11 Huiswerk opgeven

Huiswerk komt bij veel (dyslectische) leerlingen niet goed in de agenda. Zeker niet als het vlak
voor de bel mondeling wordt opgegeven terwijl een deel van de klas de tassen al aan het
 inpakken is.

� Zet het huiswerk ruim voor het einde van de les overzichtelijk op het (digi)bord.
Laat leerlingen het in hun agenda schrijven, eis dat het stil is en spreek zelf ook
niet terwijl agenda’s worden ingevuld. Geef eventueel een toelichting na het op-
schrijven, zodat leerlingen nog een aanvulling in hun agenda kunnen maken.

� Wanneer het digibord gebruikt is, zet de opdracht dan ook op de site van de
school of op de elektronische leeromgeving van de school.

� Controleer na het opgeven van huiswerk of de leerlingen de opdracht  begrepen
hebben door hen in eigen woorden te laten vertellen, wat ze waarom moeten doen.

� Wanneer een taak veel feiten leren vraagt of andere willekeurige associaties,
deel deze taak dan op. Het is voor dyslectische leerlingen ondoenlijk om in
korte tijd veel feiten uit het hoofd te leren. Verdeel de taak in een aantal  gelijke
stukken en geef ruim van tevoren het eerste deel op. Wanneer alle delen van de
taak geleerd zijn, kan als herhaling het totaal nogmaals worden opgegeven.

� Stimuleer leerlingen de bij het studieboek geleverde cd-roms of internetsites
te gebruiken bij de opgegeven taken. Leg goed uit hoe deze gebruikt kunnen
worden en doe het in de les een keer voor.

6.12 Toetsen

Toetsen veroorzaken bij veel dyslectische leerlingen stress, zeker wanneer er veel leerwerk aan
vooraf gaat en de toets veel schrijfwerk vergt. Docenten kunnen die stress verminderen.

� Dicteer niet de vragen en opdrachten voor proefwerken en schriftelijke over-
horingen of laat ze niet van het bord overschrijven, maar zet ze op papier.

� Geef dyslectische leerlingen als eerste hun opgaven bij toetsen. Zo hebben ze
meer tijd en is de aandacht van de docent weer even gericht op het feit dat ze
dyslectisch zijn.

� Laat leerlingen werken op een laptop met spellingcontrole.

� Laat leerlingen gebruikmaken van een rekenmachine.

� Leer leerlingen met multiplechoicevragen om te gaan:
• lees zeer zorgvuldig;
• markeer kernwoorden in een vraag met een markeerstift;
• dek antwoorden af zodat je zelf een antwoord kan bedenken en niet afge-

leid wordt door de mogelijkheden;
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