17.4. Tekst markeren, samenvatten en laten voorlezen
Dit kan onder meer met Sprint en Sprint Plus

Wat en hoe?
Markeren van woorden, zinnen of alinea’s kan in verschillende kleuren. Met één klik op de knop maakt
1
Sprint een samenvatting. Die kan de leerling laten voorlezen. Of omzetten naar een mp3-bestand en
beluisteren.

Stappenplan
Markeer
Open Sprint:
1. Klik op een markeerstift naar keuze.
2. Klik 2x op het woord dat je wil markeren.
3. Markeer.
4. Zet de markeerstift terug als je klaar bent.
Verwijder markering
5. Klik op de gom.
6. Klik 2x op het woord.
Zinnen markeren gaat op dezelfde manier.

Maak een samenvatting
1. Klik op
in de werkbalk.
2. Een nieuw bestand opent. Daarin de
gemarkeerde tekst.

Sla het meteen op!

1

De wegwijzer Sprint vind je verder in deel 4, hoofdstuk 19. Die legt stap voor stap uit wat het programma kan.
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Plus en min
+
+
+
+
+

knoppen met duidelijke picto’s
gom-knop om markering te wissen
4 markeerkleuren
schema maken met 1 klik op de knop
omzetten van tekst naar een mp3-bestand gaat
vlot in Sprint

- een tekst in Word moet je eerst kopiëren naar
het tekstprogramma van Sprint

- samenvatten in Word kan ook wel maar werkt
niet zo vlot voor een leerling

Tips voor de coach
Leer de leerling volgende stappen aan.

 Laat de tekst eerst een keer voorlezen.
 Markeer bij de tweede leesbeurt de titels en de kernzinnen.
 Werk dan alinea per alinea. Zoek de kernzin waarin het belangrijkste van de alinea staat. Vaak is
dat de eerste, tweede of laatste zin.
 Markeer titels met eenzelfde kleur: hoofdstuktitels, alineatitels.
 Markeer besluiten of definities in een andere kleur.
 Inhoud kleuren volgens een systeem:
• nieuwe begrippen, namen, data = geel = geheugenwerk
• definities van begrippen, uitleg bij begrippen, namen en data = groen = kernuitleg
• eigenschappen, kenmerken, antwoorden op de vraag hoe? = rood
• voorbeelden = blauw.
 Stimuleer studeren door voorlezen:
• samenvatting beluisteren op een mp3-speler tijdens het fietsen of lopen
• beluister net voor toets of examen.

Doelgroep voor deze toepassing
Niveau

Probleem

□ 4-8 j.

en ook

 8-10 j.

 buitengewoon onderwijs

Lezen

 10-15 j.

 volwassenenonderwijs

Schrijven

 15+

Studeren

compenseert ernstige leesproblemen bij studeren

helpt bij problemen met structuur en ordening

Productinfo
Sprint en Sprint Plus
Programma’s die hetzelfde kunnen
Gratis alternatieven

zie matrix
geen die markeren en samenvatten

Extra functies
Prijsklasse
Verdeler
Demo aanvragen
Bekijken

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