
16.2. Woorden, zinnen, … in een vreemde taal laten
voorlezen

Dit kan onder meer met Kurzweil 3000

Wat en hoe?

Kurzweil 3000
1

leest teksten in het Frans, Engels en andere talen voor. De stemmen klinken heel
duidelijk. Handig is dat je in éénzelfde tekst snel kan switchen van taal. In een werkboek staan vaak
opdrachten in het Nederlands en tekst in het Frans. Beide vlot laten voorlezen lukt gemakkelijk.

Stappenplan

Kies de juiste taal

1. Kies menu Hulpmiddelen.
2. Klik op Opties.
3. Klik op Lezen.
4. Klik op ▼ naast Taal. Kies de juiste taal.
5. Klik op OK.

Kies een stem

Per taal kan je kiezen uit meer stemmen.

1. Selecteer een stem.
2. Klik op Test Spraak.

Klinkt de stem voor jou niet aangenaam?
Kies dan een andere.

3. Klik op OK.

Laat voorlezen

1. Klik op de leesknop



Plus en min

+ duidelijke, heldere stemmen

+ 8 talen

+ dubbele kleurmarkering (woord en zin) tijdens
voorlezen

+ snelheid stem is instelbaar

+ voorlezen tijdens typen

+ een andere taal aan geselecteerde tekst
koppelen kan; zo wordt een tekst met 2 of meer
talen vlot voorgelezen

+ woordenboeken in alle talen meteen
toegankelijk, daarbij wordt meteen in de juiste
taal gelezen

- extra pauze tussen woorden tijdens voorlezen
is niet mogelijk; zeker bij vreemde talen zou
dat handig zijn.

Tips voor de coach

 Bekijk voor de start van het schooljaar welke digitale boeken en teksten de leerling nodig heeft.
Vraag digitale boeken tijdig aan. Zorg voor een coach die teksten tijdig op de computer zet en zorgt
voor het scannen indien nodig.

Leer aan het voorlezen ook te gebruiken om:

 de spelling en zinsbouw te controleren

 de uitspraak van niet gekende woorden te checken tijdens het lezen

 de uitspraak van woorden te leren: tempo aanvankelijk heel traag en dan verhogen

 actief te luisteren: meelezen, tekst uit het hoofd te leren, nazeggen (in de startfase leren van een
nieuwe taal.

Doelgroep voor deze toepassing

Niveau

4-8 j.

 8-10 j.

 10-15 j.

 15+

en ook

 buitengewoon onderwijs

 volwassenenonderwijs

Probleem

Lezen compenseert ernstige problemen

Schrijven helpt om spelling en zinsbouw na te kijken

Studeren helpt door b.v. woordenschat te beluisteren

Productinfo
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Programma’s die hetzelfde kunnen
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Prijsklasse
Verdeler
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