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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de 

leerlingen van mavo 3, havo 4 en atheneum 4 

 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 10 september 2021 

 

 

Betreft: compenserende maatregelen bij toetsen en examens; kenmerk 20210910-1674 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Uw zoon/dochter is dit schooljaar begonnen in de bovenbouw, waarin er toegewerkt 

wordt naar het eindexamen. Uw zoon of dochter kan recht hebben op het gebruik van 

tijdverlenging of andere compenserende maatregelen bij zowel de schoolexamens als het 

centraal examen.  

 

Een leerling kan in aanmerking komen voor deze maatregelen wanneer er sprake is van: 

- een beperking op het gebied van taal of rekenen (o.a. dyslexie, dyscalculie, 

Nederlands als tweede taal); 

- een kwetsbaarheid op het gebied van gedrag (o.a. AD(H)D, ASS); 

- een lichamelijke of motorische beperking (o.a. epilepsie, slechtziendheid); 

 

Omdat uw zoon/dochter aan het eindexamenprogramma (schoolexamens + centraal 

examen) begint, is het belangrijk dat de bijzondere maatregelen zorgvuldig worden 

geregistreerd. Wellicht bent u al op de hoogte van de mogelijkheden, omdat uw 

zoon/dochter er nu al gebruik van maakt. Voor de volledigheid verzoeken wij u alsnog 

het bijgevoegde formulier in te vullen.  

 

Er dient een deskundigheidsverklaring op school aanwezig te zijn. Meestal is er al een 

kopie van de verklaring op school aanwezig. Mocht dit niet het geval zijn, wilt u dan de 

verklaring samen met het formulier inleveren bij één van de ondergetekenden of de 

betrokken teamleider?  

 

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat uw zoon/dochter geen gebruik wil maken van 

eerder afgesproken maatregelen. Ook dan vragen wij u dit te laten weten voor onze 

registratie.  

 

Wij verzoeken u bijgesloten formulier ondertekend in te leveren bij de administratie. Voor 

locatie Vinkeveen kan de brief ingeleverd worden bij de conciërge. Wij verzoeken u dit 

uiterlijk vrijdag 24 september te doen. Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen, 

dan kunt u altijd contact met ons opnemen.  

 

Als er sprake is van dyslexie zal de taalcoördinator nog contact met u en uw kind 

opnemen. 

 

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Met vriendelijke groet,  

VeenLanden College  

 

 

Natalie Mulder en Dagmar Meeuwissen, 

zorgcoördinatoren  

mldn@hetvlc.nl 

mwsd@hetvlc.nl 

 

 

  

mailto:info@hetvlc.nl
mailto:infovinkeveen@hetvlc.nl
mailto:mldn@hetvlc.nl
mailto:hlrj@hetvlc.nl


 

 
 
Locatie Mijdrecht Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht 
telefoon: 0297 - 28 34 59, e-mail: info@hetvlc.nl 

Locatie Vinkeveen Bonkestekersweg 1, 3645 KZ Vinkeveen 
telefoon: 0297 - 26 15 14, e-mail: infovinkeveen@hetvlc.nl 
 

 
 
 

 

Verzoek tijdverlenging/compenserende maatregelen 

 
Elke leerling wordt door de zorgcoördinator beoordeeld of deze daadwerkelijk recht heeft 
op voorzieningen/compenserende maatregelen op basis van de inhoud van het 
aanwezige onderzoeksverslag.  

 

 

Naam leerling   :        (m/v) 

 

Geboortedatum:        -              -                 Klas:   

 

 

Graag aankruisen wat van toepassing is: 

 

Bovengenoemde leerling wil gebruik maken van; 

 

 Tijdverlenging  
 
(*Tijdverlenging varieert van 10 tot 20 minuten extra bij de schoolexamens en standaard 
30 minuten bij het eindexamen.) 

 

 

 Kurzweil bij de volgende vakken*: 

Nederlands / Frans / Duits / Engels / Geschiedenis / Aardrijkskunde / 

Biologie / Economie / M&O / Maatschappijleer / Overig, nl.: 

 

 

 

 Bovengenoemde leerling wil geen gebruik maken van tijdverlenging of 

afgesproken compenserende maatregelen bij de schoolexamens en het 

centraal examen.  

 

 

*De docent zal beoordelen per toets of afname met Kurzweil mogelijk is. 

 

 

Ondertekening 

Plaats   :      

   

Datum   :    -           -        

 

 

Handtekening ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 

 

 

Handtekening leerling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiterlijk 24 september inleveren bij de administratie  
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