Handvatten voor dyslecten (en andere leerlingen) bij
het leren en het maken van lees- en luistertoetsen
Beste leerling,
Leren, lees- en luistertoetsen, voor dyslecten vaak erg lastig. Om jullie te helpen hebben wij
hulpmiddelen voor jullie op een rij gezet. Die hulpmiddelen maken het leren en het maken van leesen luistertoetsen makkelijker.

Het zijn hulpmiddelen, geen wondermiddelen. Veel lezen blijft belangrijk. Daarom behalve tips en
trucs ook nog 7 redenen waarom lezen goed voor je is.

De tips en trucs zijn in het schooljaar 2014 - 2015 verzameld. De prijzen enzovoorts kunnen
natuurlijk wijzigen. Voor de laatste informatie adviseren we je internet te raadplegen.

Ouderwerkgroep dyslexie

1. Kurzweil
Zie p. 2.
2. Claroread.
Zie p. 3.
3. Tips voor talen
Zie p. 7
4. Malmberg Rekentoets
Zie p. 8
5. Tafels oefenen
Zie p. 9
6. WRTS
Zie p. 10
7. Mindmappen
Zie p. 11
8. Tips voor lees- en luistertoetsen
Zie p. 12.
9. Luisterboeken
Zie p. 13
10. 7 redenen waarom lezen goed voor je is
Zie p. 14.
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Wat is Kurzweil?
Een voorleesprogramma

Wat kun je met Kurzweil?
Teksten laten voorlezen in verschillende talen, mindmappen,
samenvatten en nog veel meer.

Wie gebruiken het?
Vooral dyslecten.

Hoe werkt Kurzweil?
Via een pc of laptop met windows in combinatie met een DVD of
USB-stick. Er is ook Kurzweil Mobile, een app voor iPad, iPhone en
iPod Touch.

Waar haal je het vandaan?
Te koop via internet.

Wat kost het?
Vanaf € 500,-- voor een licentie.
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Wat is ClaroRead?
Een hulpmiddel voor mensen met dyslexie. Het leest o.a. alle teksten
via een computer.

Wat kun je ermee?
Teksten laten lezen, leren en bestuderen van teksten (o.a.
samenvatten en mindmappen).

Wie gebruiken het?
Vooral dyslecten.

Hoe werkt het?
Via een pc, laptop, Mac, iPhone of iPad.
Leverbaar op CD, USB-stick en als download.

Waar haal je het vandaan?
Te koop via internet, www.claroread.nu.
Opdidakt Supplies 0412-450577

Wat kost het?
Vanaf € 180,-- voor drie installaties; ClaroRead standaard.
Vanaf € 211,-- voor drie installaties; ClaroRead Plus.
Vanaf € 279,-- voor drie installaties; ClaroRead Pro.
€ 10,-- voor clarospeak op iPad, iPhone en iPod
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Mogelijkheden en
VergelijkALGEMEEN

ClaroRead
Standaard

ClaroRead
Plus

ClaroRead
Pro

3

3

3

Met
Boeklezer

met
Boeklezer

Met
Boeklezer

Met
Boeklezer

Met
Boeklezer

Met
Boeklezer

NL/ENG/D

NL/ENG/D NL/ENG/D/FR

Leverbaar op CD
Aantal Installaties
Leverbaar op USB
Leverbaar als netwerk
versie
Dedicon schoolboeken

SCANNEN
Scan OCR functie
PDF scan bewerkbaar
Kan van beeldscherm
scannen
LEZEN
Leest in Word / Open
Office
Leest in PDF
Leest direct van
internet
Koppelt met alle
programma's
WERKEN IN
Invullen van een PDF
Invullen van een
digitaal Dedicon boek

Teken in een PDF
Lijnen trekken in een
PDF
VOORLEESSTEMEN EN
TALEN
Aantal talen
Talen uit te breiden

Ja

Ja

Ja
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Aantal NL stemmen
Soort Stem

2

2

2

Vocalizer
Vocalizer
Vocalizer
(Verbeterde (Verbeterde (Verbeterde
Realspeak) Realspeak) Realspeak)

INSTELLEN MEELEZEN
Markeren van het
woord bij lezen
Markeren van de zin
bij lezen
Leessnelheid aan te
passen
Klik en leesfunctie
Pauze tussen woorden
SPELLING
Homofonen met uitleg
Homofonen met
plaatje
Spellingcontrole
Uitleg + context
spellingcontrole
Synoniemen
Logboek fout gespelde
woorden
WOORDENBOEK /
WOORDVOORSPELLER
Woordenboek NL
Speciale examenversie
beschikbaar
Vertaalfunctie
Woordvoorspeller NL
Woordvoorspeller
vreemde talen
Woordvoorspeller aan
te vullen
EXTRA FUNCTIES
Mindmappen
Sprekende
rekenmachine
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Samenvatten in iedere
omgeving
(o.a. Word, PDF,
Internet)
Audio fragment van
tekst kunnen maken
Video fragment van
tekst kunnen maken
(niet op de USB
versie)
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Tips voor talen
Onregelmatige werkwoorden Engels
Wat op elkaar lijkt bij elkaar zetten:
to bet bet bet wedden
to bid bid bid bieden
to bring brought brought brengen
to buy bought bought kopen

Onregelmatige werkwoorden Engels
Via een RAP https://www.youtube.com/watch?v=gNaDvAYC0Jw

Vrouwelijke en mannelijke woorden bij Frans en Duits
Maak kaartjes met tekening of de tekst van de vrouwelijke woorden
in roze en de mannelijke woorden in blauw

Opschrijven woorden
Schrijf de woorden die je moet leren op. Door een woord op te
schrijven train je je geheugen beter dan door het intypen van een
woord (zoals bij WRTS).
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Wat is de Malmberg rekentoets?
Wat de titel zegt het is een online app om de officiële Cito
rekentoets te oefenen.

Wat kun je ermee?
Je kunt zelf oefenen voor de rekentoets waar en wanneer je maar
wilt. Je raakt alvast gewend aan de rekentoets die je in de 4e en of 5e
moet maken.

Wie gebruiken het?
Iedereen die op het vmbo, havo, vwo of het mbo zit en wil oefenen
voor de rekentoets.

Hoe werkt het?
Downloaden en dan kun je kiezen voor vmbo, havo/vwo of mbo. Je
kunt de rekenmachine oproepen, naar de vorige/volgende vraag, het
gegeven antwoord controleren of het antwoord uit laten leggen. Je
kunt stoppen en op een later moment weer verder gaan.

Waar haal je het vandaan?
http://www.rekentoetstraining.nl/.

Wat kost het?
€ 1,79
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Wat is Tafels Oefenen?
Wat de titel zegt een online programma om tafels te oefenen.

Wat kun je ermee?
Je kunt jezelf trainen in het oefenen van tafels van 1 tot en met 12.

Wie gebruiken het?
Iedereen die moeite heeft met automatiseren. Als het hoofdrekenen
niet zo snel gaat kan het helpen om tafeltjes te oefenen.

Hoe werkt het?
Op je computer, telefoon, tablet kun je kiezen voor een specifieke
tafel of je laat het programma zelf mixen.

Waar haal je het vandaan?
http://www.tafelsoefenen.nl/.

Wat kost het?
Niks.
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Wat is WRTS?
Een online overhoringsprogramma.

Wat kun je met WRTS?
Je kunt jezelf overhoren, woordjes en zinnen leren. Van een
vreemde taal naar Nederlands, maar ook andersom.

Wie gebruiken het?
Alle leerlingen van de middelbare school.
Dyslecten, maar ook andere kinderen die zichzelf willen overhoren.

Hoe werkt WRTS?
Op je computer, telefoon, tablet verschijnt een woord en jij moet de
betekenis aangeven. Of er verschijnt een Nederlands woord en jij
geeft de betekenis bijv. in het Engels.

Waar kun je het vinden?
http://www.wrts.nl/.
Je moet dan een account aanmaken met je e-mailadres.

Wat kost het?
Tot 10 lijsten: niks
Meer lijsten: € 1,99 / maand of € 8,99 / maand afhankelijk van soort
pakket
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Tips voor lees- en luistertoetsen
Specifiek tips voor lees- en luistertoetsen
Geen

Tips voor het beter leren lezen
http://wp.digischool.nl/engels/oefenen/lezen/beter-leren-lezen/.

Basiswoordenlijst Engelse woorden
Als je 300 basiswoorden kent kun je 65% van de teksten begrijpen.

Oefenen Engelse teksten op verschillend niveau
http://leestrainer.nl/Engels/vo/lezen.htm#
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Wat zijn luisterboeken?
Voorgelezen boeken (of een reeks van opgenomen hoorcolleges).

Wat kun je ermee?
Luisteren naar een gesproken boek of gebruiken als ondersteuning
bij het lezen van een boek.

Wie gebruiken het?
Slechtzienden, mensen die veel tijd in de auto zitten, dyslecten die
voorgelezen willen worden of ondersteuning willen bij het lezen van
een boek, of mensen die gewoon voorgelezen willen worden.

Hoe werkt het?
Af te spelen via een MP3 speler of via een ouderwetse CD speler

Waar haal je het vandaan?
Te downloaden via www.librivox.nl, via Torrents (ook legaal), via de
“LuisterBieb”- app in de Apple Appstore en de Google PlayStore, of
als CD in de winkel of bibliotheek.

Wat kost het?
Lidmaatschap van de bieb (gratis tot 18 jaar of € 57,50 per jaar)
Gratis via www.librivox.nl of via Torrents
Gratis via de mediatheek van de Notre Dame
Bij aanschaf ongeveer de prijs van het gedrukte boek.
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