
Protocol laptopgebruik schooljaar 22-23 

1. Gebruik van een laptop op school is toegestaan indien er een gegronde reden is waaruit blijkt 
dat het werken met de laptop noodzakelijk wordt geacht. Die reden moet ondersteund 
worden door arts, orthopedagoog, psycholoog of ergotherapeut in verband met een 
aandoening, zoals dyslexie of een motorische stoornis. Het kan ook zijn dat de school 
adviseert een laptop te gebruiken. 

2. Met een dyslexieverklaring heeft een leerling recht op: 
- het gebruik van een laptop (voor lezen en typen) en spellingscontrole.  
- Indien uit het dyslexieverslag specifiek blijkt dat verklanking (voorlezen van teksten) 

aangeraden wordt, mag dat ingezet worden. 
3. De ouder(s)/verzorger(s) overleggen met de mentor of het gebruik van een laptop nodig, 

wenselijk en gegrond is. Laptopgebruik kan zowel in de les als bij een toets van een vak. 
4. De ondersteuningscoördinator zorgt bij toestemming voor een pas en een aantekening in 

Magister. 
5. Een laptop voor toetsen wordt door school verzorgd, mits een leerling dit in de weken voor 

het toetsmoment heeft aangevraagd.  
- In de onderbouw verzorgt de leerling zelf de reservering voor een laptop voor een toets 

bij de mediatheek.  
- In de bovenbouw vraagt de leerling de laptop aan bij het examensecretariaat in de 

weken voorafgaand aan de SE- en toetsweek. Het examensecretariaat zorgt er 
vervolgens voor dat er een laptop beschikbaar is.  

6. De leerling gebruikt een eigen laptop tijdens de les (voor school gerelateerde zaken). De 
leerling is zelf verantwoordelijk voor de laptop, ook voor het opladen en opgeladen houden 
van de laptop. Ook is de leerling verantwoordelijk voor het veilig opbergen van de laptop. De 
school neemt geen aansprakelijkheid voor schade of diefstal. 

7. Voor het maken van een toets geldt: 
• Er is geen internetverbinding, tenzij dit door de docent wordt toegestaan. 
• Als er sprake is van dyslexie mag de spellingcontrole altijd ingeschakeld zijn, zowel 

tijdens examens als bij toetsen. 
• Als er sprake is van dyslexie en staat in de dyslexieverklaring specifiek vermeld dat er 

recht op verklanking is, mag de leerling de toetsen voorgelezen krijgen via een digitaal 
spraakprogramma (IntoWords van L2S). De leerling moet zelf zorgen voor koptelefoon. 
De toets moet dan door de docent digitaal aangeleverd worden, via een usb-stick van de 
docent. 

• De leerling die de laptop gebruikt om de toets te maken, gebruikt een usb-stick van de 
docent om op te slaan. De docent kan de antwoorden uitprinten via een printer op 
school en de toets vervolgens op dezelfde manier corrigeren als geschreven toetsen. 

 

 

 

 



ZOZ 

Waarvoor gaat uw kind de laptop gebruiken: 
(dit moeten we weten i.v.m. logistiek rondom de laptops) 

Vink: 

Alleen om te kunnen typen i.p.v. schrijven . 
 

 

Spellingcontrole (alleen recht indien sprake van dyslexie). 
 

 

Verklanking (voorlezen van de tekst door middel van ‘IntoWords’ (alleen recht op 
indien sprake van dyslexie met specifieke vermelding van verklanking in 
dyslexieverklaring). 
 

 

Voor welk(e) vak(ken) gaat uw kind de laptop gebruiken: 
 
 

 
8. Door ondertekening van dit protocol verklaren leerling/ de ouders en de school zich akkoord 

met de inhoud. 
 
Datum:      Naam leerling: 

 

Handtekening ouder/verzorger:  Handtekening ondersteuningscoördinator: 

 

 

 


