
19.3. DeskBot - Laten voorlezen

Wat en hoe?

DeskBot kan verschillende soorten tekst lezen. Tekst kopieer je naar het klembord. Naargelang de
instellingen leest DeskBot de tekst meteen voor of na 2x klikken op de figuur.

Stappenplan: Word-bestand laten voorlezen

Lees een Word-tekst voor

Bereid voor

1. Open een Word-bestand.
2. Start DeskBot. Controleer of het is gestart

met de juiste stem.

Laat voorlezen

1. Muisklik rechts op de figuur.
2. Klik op Read Other.
3. Klik op Word Document.

4. Deskbot leest het Word-bestand voor.

Tips voor de coach

 Zoek uit bij welke leestaken DeskBot de leerling kan helpen. Dat kan bijvoorbeeld bij het laten
voorlezen van lange leesteksten. Of teksten wereldoriëntatie of zaakvakken.

Let op!

 Voor het controleren van de spelling (door beluisteren) klinkt de stem niet helder en duidelijk
genoeg.

 De stemkwaliteit is ook niet voldoende om in de leerfase de uitspraak van woorden of tekst in
vreemde talen te beluisteren.
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Lees een Word-fragment voor

Bereid voor

1. Selecteer een fragment.
2. Start DeskBot. Controleer of het is gestart

met de juiste stem.

Laat voorlezen

1. Muisklik rechts op de figuur.
2. Klik op Read Other.
3. Klik op Word Selection.
4. Deskbot leest het fragment voor.

Lees andere teksten vanaf het klembord

Controleer altijd eerst of DeskBot is opgestart
met de juiste stem.

1. Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.
2. Muisklik rechts op de geselecteerde tekst.
3. Klik in het menu op Kopiëren.
4. Klik (indien nodig) 2x op de figuur van

DeskBot.
5. DeskBot leest de tekst voor.

Het klembord automatisch laten voorlezen kan zeer storend zijn. Als je DeskBot laat opstarten met
Windows, vink dan ook de instelling aan Read Clipboard when Character is Double Clicked.

Tips voor de coach

 DeskBot leest ook de woordjes in Overhoor voor.
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