17.2. Uit het hoofd leren, met uitspraak erbij
Dit kan onder meer met Overhoor in combinatie met voorleessoftware

Wat en hoe?
1

Overhoor helpt om woorden Frans of Engels uit het hoofd te leren. Het vraagt woorden op
verschillende manieren op. Het onthoudt de fouten en biedt die opnieuw aan. De woorden laten
voorlezen kan als Sprint op de computer staat. Voor leerlingen met leesproblemen is dat een hele
hulp.

Stappenplan
Zet de klembord-lezer aan
1.
2.
3.
4.

Start Sprint.
Klik op Spraak in de menubalk.
Klik op ▼naast Taal. Kies de juiste taal.
Vink aan: Lees gekopieerde of geknipte
tekst (klembordlezer).
5. Klik op OK.

Laat voorlezen
1. Start Overhoor. Open een lijst.
2. Kies bijvoorbeeld Training.
3. Klik naast de vraag op de luidspreker. Sprint
leest het woord voor.

1

De wegwijzer ‘Oefen met Overhoor’ vind je in deel 3, hoofdstuk 11.
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Plus en min
+ zien en horen tegelijkertijd helpt beter
onthouden

+ laat toe de uitspraak van woorden te
beluisteren

+ door laten voorlezen onthouden leerlingen
+
+

beter de uitspraak
leerlingen werken er graag mee
geen hulp van ouder of leraar nodig bij het
oefenen

Tips voor de coach
 Leer de leerling steeds eerst het woord in de vreemde taal te beluisteren. En het meteen na te
zeggen. Dat helpt om het woord en de uitspraak beter te onthouden.

 Maak er de leerling attent op dat hij niet met twee talen tegelijk kan werken. Als Frans ingesteld

staat in Sprint, leest het ook Nederlandse woorden in het Frans. Leer aan om alleen de woorden in
de vreemde taal te laten voorlezen.

Doelgroep voor deze toepassing
Niveau

Probleem

□ 4-8 j.

en ook

 8-10 j.

 buitengewoon onderwijs

Lezen

 10-15 j.

□ volwassenenonderwijs

Schrijven

□ 15+

Studeren

laten voorlezen tijdens oefenen

problemen met onthouden en memoriseren

Productinfo
Overhoor
Programma’s die hetzelfde kunnen
Alternatieven

zie matrix
gratis en betalende alternatieven

Prijsklasse
Verdeler
Downloaden

gratis
Efkasoft - www.efkasoft.com
www.efkasoft.com/overhoor/overhoor.html

Sprint
Programma’s die hetzelfde kunnen
Gratis alternatieven

zie matrix
mindere stemmen

Extra functies
Prijsklasse
Verdeler
Demo aanvragen
Bekijken

voor spellen, schrijven en studeren
€ 300 - € 400
TN&I - www.tni.be
werkt 30 dagen
demo-filmpje op www.tni.be
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