18.3. Voorleessoftware remediërend inzetten voor een
groepje leerlingen of bij een individuele leerling
De begeleider (zorg- of leerlingbegeleider, leerkracht, buitenschoolse begeleider, ouder) kan
voorleessoftware inzetten bij de remediëring van lees- en/of spellingproblemen.

Spelling bijsturen
Zinsbouw en spelling nakijken door te laten voorlezen
Dicteer een zin. De leerling typt de zin. Laat na elk woord of elke zin voorlezen. Door voorleessoftware
te gebruiken, hoort de leerling een aantal fouten. Zoals vergeten woorden of letters, verkeerde
volgorde van letters, foute letters b.v. ‘b’ i.p.v. ‘d’.
Leer de leerling laten voorlezen tijdens het typen (en elk woord controleren) en laten voorlezen na
elke zin (en de zin controleren).
Leer als tweede stap spellingcontrole te gebruiken.

Lezen oefenen - Beginnende lezers
Van analyse naar synthese
1
Laat de woorden klank voor klank lezen (analyse) . Het kind zegt het woord. De computer leest na
(synthese).
Van synthese naar analyse en terug naar synthese
De computer leest het woord. Het kind spelt. De computer leest na.
Volgen in de tekst
Laat de tekst (met woorden waarin de moeilijkheid die je wil oefenen voorkomt) voorlezen. Schakel
kleurmarkering op woordniveau in. Zo kan het kind mee volgen.
Het kind doet een poging om de tekst mee te lezen.
Moeilijke woorden voorbereiden
Markeer de woorden die je wil behandelen. Laat de gemarkeerde woorden lezen. Bespreek de
moeilijkheden. Oefen deelvaardigheden (afhankelijk van het probleemwoord). Auditieve synthese,
auditieve analyse, letterkennis, klank-letterclusters leren herkennen… Na het oefenen, leest de
leerling de in de tekst gemarkeerde woorden. Na elk woord controleert de leerling door het woord te
laten voorlezen.
Moeilijke woorden integreren in tekst
Schakel de gemarkeerde woorden uit. De leerling leest de tekst nu volledig met de computerstem
mee.

Lezen oefenen - Snelheid opdrijven
Volgen met de ogen
Laat de tekst eerst op gewone snelheid lezen en daarna snel lezen. Het kind probeert mee te volgen
met de ogen.
Automatiseren van teksten
Laat de tekst voorlezen. De leerling leest hardop mee. Drijf het tempo dagelijks op. Herneem dezelfde
tekst een hele week.

1

Let op. Deze functie is niet in alle programma’s voorzien.
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