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   Protocol laptopgebruik bij toetsen 
 
1. Gebruik van een laptop bij toetsen is toegestaan indien er een verklaring/rapport van 

huisarts, specialist, orthopedagoog of ergotherapeut ingeleverd wordt waaruit blijkt dat 
het werken met de laptop noodzakelijk wordt geacht in verband met een stoornis, zoals 
dyslexie of een stoornis in de motoriek van de betreffende leerling. Het kan ook zijn dat 
de school adviseert een laptop te gebruiken. 
 

2. Het gebruik van de laptop bij toetsen is aan de volgende regels gebonden: 
• Bij PTA’s, proefwerken en schriftelijke overhoringen staan de spellingscontrole en de 

grammaticacontrole uit. 
• Bij PTA’s, proefwerken en schriftelijke overhoringen werkt de leerling op een usb-

stick. 
• Bij gebruik voorleessoftware:  

De leerling levert een week voor het toetsmoment een usb-stick in bij de docent 
zodat de toets op de stick gezet kan worden. De leerling slaat de gemaakte toets op 
de stick op. De docent print het werk uit, verwijdert de gemaakte toets van de usb-
stick en retourneert het aan de leerling. 

• Bij gebruik laptop als tekstverwerker: 
De leerling neemt zelf een lege usb-stick mee, maakt de toets en slaat deze op de 
stick op. De docent print de toets uit, verwijdert de toets van de usb- stick en 
retourneert het aan de leerling. 

 
o Mochten de andere leerlingen last hebben van het geluid van de laptop dan 

kan de leerling op een andere plek gezet worden. 
o NB: Werkstukken enz. mogen op een laptop gemaakt worden, hierbij kunnen 

alle hulpmiddelen gebruikt worden die op de laptop staan. 
 

3. Indien de leerling zich niet aan deze regels houdt, dan wordt deze faciliteit ingetrokken. 
 

4. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het veilig opbergen van de laptop. De school 
neemt geen aansprakelijkheid voor schade of diefstal. 

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

akkoord met de inhoud. 
 
 
Datum:   Naam leerling: 
 
 
Handtekening ouders:     Remedial teacher: 
 
 
Kopie van dit protocol gaat in Magister 
 


