Aan: Aan de ouders/verzorgers
van de examenkandidaten met dyslexie

Ons kenmerk
PHR/VR

Bijlagen
Daisy CD

Datum
25 september 2014

Geachte ouders/verzorgers,
Uw zoon/dochter doet dit schooljaar eindexamen. Omdat uw zoon/dochter
dyslexie heeft, heeft hij/zij recht op auditieve ondersteuning tijdens het examen.
Dit betekent dat het gebruik van een Daisy-speler tijdens het examen is toegestaan.
Indien gebruik van een Daisy-speler aangevraagd wordt, wordt het examen op een
CD op naam van de leerling geleverd. De school levert geen Daisy-spelers voor
examengebruik.
Uw zoon/dochter mag zijn/ haar eigen apparaat meenemen.
Het spreekt vanzelf dat leerlingen die een Daisy-speler gebruiken er vooraf mee
geoefend moeten hebben. De school is niet verantwoordelijk voor hulp met het
apparaat tijdens het examen. Tevens is het de verantwoordelijkheid van de
leerling te zorgen dat de batterijen van de Daisy opgeladen zijn en dat de
koptelefoon geen geluid lekt. De Daisy-spelers worden in de examenzalen gebruikt,
waar ook andere leerlingen aanwezig zijn. Indien andere leerlingen hinder van
geluid ondervinden, kan de surveillant na overleg met de locatiedirecteur of diens vervanger
beslissen dat de auditieve ondersteuning gestaakt moet worden en dat de kandidaat met
slechts de papieren versie van het examen verder moet werken.
Indien uw kind de voorkeur geeft aan het gebruik van de laptop in plaats van een
Daisy-speler, is dit ook mogelijk. De Daisy CD’s met de examens draaien prima op de laptop
(in i-tunes en/of VLC-player).
In de enveloppe van dit schrijven treft u een HAVO of VWO examen van
het vorig schooljaar op Daisy-CD aan, zodat uw zoon/dochter het gebruik thuis zelf kan
testen op de laptop.

De laptops moeten uiteraard aan de eisen van de inspectie voldoen. Om dit te kunnen
bewerkstelligen worden de laptops tijdens het centraal schriftelijk examen opgestart met een
USB met besturingssysteem zodat de examenkandidaat in een beveiligde omgeving werkt.
Voor het eerste tijdvak levert DUO Daisy CD’s voor alle examens. Voor het tweede tijdvak
levert DUO uitsluitend Daisy CD’s voor Nederlands en Engels. Inschrijven nu betekent niet
dat uw zoon/dochter verplicht is gebruik te maken van deze extra geboden ondersteuning
tijdens het Centraal Schriftelijk Examen, maar is wel een voorwaarde om dat straks te
kunnen doen. De CD’s met geluidsbestanden moeten immers ruim op tijd besteld worden.
Indien uw zoon / dochter gebruik wil maken van auditieve ondersteuning, vragen we u zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk vrijdag 3 oktober 2014 onderstaande strook bij de
teamleider van de Atheneum bovenbouw in te leveren.
Met vriendelijke groet,
D.R.M.J. Pekelharing
Teamleider Atheneum bovenbouw

Mijn zoon / dochter …………………………………………

uit klas :

………………

Wenst tijdens de centraal schriftelijke examens in mei 2015 gebruik te maken van
auditieve ondersteuning bij de volgende vakken:
Kruis je keuze aan.








Netl
Entl
Fatl
Dutl
Sptl
Latl
Grtl

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐










Ak ☐
Ges ☐
Filo ☐
MAW ☐
Ec ☐
M&O ☐
Muz ☐
Tek ☐





Wis A ☐
Wis B ☐
Wis C ☐





Nat ☐
Schk ☐
Bio ☐

Hij / Zij maakt gebruik van het volgende apparaat:
………. Daisy speler voor CD-rom, model …………
.……… zijn/haar eigen Apple laptop.
……… een leenlaptop van school. (alleen in geval van
nood beschikbaar)
….......

Kurzweil op een laptop.

Hij /Zij levert de in de enveloppe bijgesloten Daisy CD samen met dit inschrijfformulier
uiterlijk 03 oktober in bij de teamleider van de Atheneum bovenbouw.
We zijn op de hoogte van de verantwoordelijkheden en consequenties van het gebruik
van deze ondersteuning zoals hierboven beschreven.
Plaats:
Datum:

Handtekening ouders:

Handtekening leerling:

