Leerlingcontract van
………………………………………………………
t.b.v. gebruik Kurzweil
bij toetsen en examens
Scheldemond College
Op basis van een dyslexieverklaring mag bij toetsen en schoolexamens gebruik gemaakt worden van
het programma Kurzweil. Hierbij gelden onderstaande afspraken:















De leerling is in het bezit van een eigen laptop (met usb-mogelijkheid) met Kurzweil-licentie
en beheerst het programma. Het Scheldemond College is niet verantwoordelijk voor het
aanleren van vaardigheden t.b.v. het Kurzweilprogramma.
Direct bij opgave van de toets geeft de leerling bij de betreffende docent aan deze met
Kurzweil te willen maken.
Toetsen worden door de docent op een Kurzweil-usbstick (docent verkrijgt deze bij de
receptie en levert deze einde schooljaar leeg in) in Word of PDF aangeleverd. De leerling
maakt de toets op de eigen laptop in de klas. Het is verboden om de toetsen te kopiëren of
op te slaan.
De leerling schrijft in principe de antwoorden van de toets op het reguliere toetsblad. Bij
gebruik van Kurzweil als tekstverwerker noteert de leerling de antwoorden in een leeg
tekstdocument en slaat dit tekstdocument op de usb-stick (of anders met docent
overeengekomen, bijv. via email of ELO) op en controleert samen met de docent of dit go ed
opgeslagen is.
Toetsen en examens worden onder begeleiding van een docent gemaakt. De docent geeft
toestemming (of wordt gevraagd) om te beginnen en om Kurzweil af te sluiten.
Examens worden op een laptop van school gemaakt. De leerling start Kurzweil met de eigen
accountgegevens.
De leerling is verplicht ervoor te zorgen dat het logboek geactiveerd is. Docenten kunnen
tijdens de toets of na afloop vragen het logboek in te zien. Als blijkt dat het logboek niet
geactiveerd is zal dit gezien worden als een toets met fraude.
Een leerling mag geen gebruik maken van internet en woordenboekfuncties, ook niet via de
functie ‘online opzoeken’ of via de vertaalmogelijkheden van Google, tenzij de docent dit
anders aangeeft.
Oneigenlijk gebruik van Kurzweil wordt gezien als fraude. De leerling mag in geval van fraude
op het Scheldemond College niet langer gebruik maken van Kurzweil bij toetsen en
schoolexamens.

De ouder(s) en de leerling gaan met deze afspraken akkoord.
Plaats:………………………………………………..

Datum:…………………………………….

Handtekening ouder(s):

Handtekening leerling:

Handtekening ondersteuningscoördinator:

Handtekening teamleider:

