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Dyscalculie, hoe gaan we er als Montessori College mee om? 
 

 

Dyscalculie wordt steeds meer herkend en erkend als probleem bij het 

leren. Wij hebben als school aandacht voor de problemen die het de 

kinderen geeft en proberen daar zoveel mogelijk binnen de gewone lessen 

rekening mee te houden. De school kan in beperkte mate extra 

begeleiding bieden. Deze is er op gericht de leerlingen handvatten te 

bieden om met hun leerprobleem goed om te leren gaan. 

Een leerling wordt bij ons als ‘dyscalculisch’ aangemerkt, als er een 

officieel orthopedagogisch rapport aanwezig is. Een kopie van dit rapport 

moet zich in het dossier van de leerling bevinden. 

 

Rekenprotocol 

Het Montessori College hanteert het door onze school opgestelde rekenprotocol, waarbij rekening is 

gehouden met de richtlijnen volgens het Ministerie. Dit protocol dient als leidraad bij de signalering 

van en omgang met leerlingen met ernstige rekenproblemen op onze school. 

 

Signalering 

Het komt voor dat wij als school in de loop van de tijd tegen leerproblemen aanlopen, die kunnen 

wijzen op dyscalculie. Het gaat hier vaak om leerlingen, bij wie al op de basisschool opvallende 

moeite bij het leren rekenen geconstateerd werd. 

Deze leerlingen komen wij op het spoor door: 

* afname rekentoetsen 

* signalen van de vakdocenten, m.n. docenten wiskunde. 

Deze signalen worden in eerste instantie aan de mentor doorgegeven. De mentor bespreekt de 

signalen in de leerlingbespreking.  

Daarna volgt soms het advies om de leerling een vorm van extra ondersteuning te laten volgen (RT of 

reken-uur). Met de ouders wordt besproken of hiervoor ruimte is binnen het Montessori College of dat 

dit buiten school om kan plaatshebben. Als na een half jaar extra intensieve begeleiding nog steeds 

een vermoeden van dyscalculie bestaat, wordt na overleg met de ouder(s)/verzorger(s) de ouders 

geadviseerd contact op te nemen met een extern deskundige (orthopedagoog) om de leerling te laten 

onderzoeken. Dit onderzoek is voor rekening van de ouders. De ouders bespreken de uitslag met de 

mentor. Afhankelijk van de benodigde begeleiding en mogelijkheden binnen onze school, wordt 

bekeken wat er binnen en eventueel nog buiten de school om moet gebeuren. 

 

Wat kunnen wij als school doen? 

De begeleiding van leerlingen met dyscalculie is een taak voor de vakdocenten met eventueel. 

ondersteuning van remedial teaching. Binnen de extra begeleiding wordt getracht kleinere hiaten weg 

te werken, de remedial teacher kan de leerling wijzen op mogelijke hulpmiddelen of stelt individuele 

richtlijnen op zodat de leerling in de normale lessituatie mee kan. 

 

De mentor brengt alle vakdocenten van de betreffende leerling schriftelijk op de hoogte van het feit 

dat de leerling dyscalculie heeft. In het digitale leerlingvolgsysteem (SOM) wordt dit eveneens 

geregistreerd. De vakdocenten kunnen via Montiplaza terecht voor een algemene ‘handreiking’  met 

richtlijnen voor leerlingen met dyscalculie. 

Leerling specifieke zaken worden apart door de mentor aan het team doorgegeven en/ of opgenomen 

in het handelingsplan van de leerling. 

 

Algemene richtlijnen zijn onder meer: 
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 begrip opbrengen voor de problematiek; 

 controleren of de gemaakte taken goed gecorrigeerd zijn; 

 ondersteuning zoveel mogelijk visueel maken (veelvuldig gebruik maken van getallenlijn); 

 meer tijd geven bij het maken van taken en ook van proefwerken; 

 gebruik rekenkaart en extra tijd bij reguliere toets. 

 

Examen 

Bij de schoolonderzoeken en examens kunnen leerlingen met dyscalculie gebruik maken van de extra 

tijd van maximaal 30 minuten bij die onderdelen waarbij het rekenwerk een stevige rol speelt.  

In specifieke gevallen en na aantoonbare extra inspanning, aangepaste rekentoets (met aantekening 

daarvan op de cijferlijst) laten maken. 
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