
13.2. Boeken beluisteren met een draagbaar toestel

Dit kan onder meer met de Daisy-speler Victor Reader Vibe

Wat en hoe?

De Daisy-speler Victor Reader Vibe is een draagbare en compacte discman. Daarmee beluister je een
ingesproken boek. Dat boek staat op een Daisy-cd. Het boek is ingesproken met een menselijke stem.
Dat is aangenaam om naar te luisteren. Leerlingen met een leesbeperking kunnen Daisy-cd’s gratis
ontlenen. Deze Daisy-speler speelt ook mp3-cd’s en audio-cd’s af.

Stappenplan

Start

1. Sluit de oortelefoon aan. Of een luidspreker.
2. Open de cd-lade. Leg de cd in het toestel.
3. Druk op de aan/uit-toets (I / O).

Je hoort nu “Welkom bij Victor”.

Beluister

1. Druk op de starttoets (►| ).

De speler begint waar je vorige keer gestopt
bent.

Stop

1. Druk op de starttoets (►| ).
2. Houd de 2de toets ingedrukt.

Een piep geeft aan dat de speler ‘uit staat’.
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Plus en min

+ voorleestempo aanpasbaar

+ informatie over het boek opvragen kan: aantal
pagina’s, huidige pagina, speelduur

+ makkelijk navigeren naar een bladzijde of een
hoofdstuk

+ oplaadbare batterijen, werken +/- 14 u

+ speelt ook mp3-cd’s en audio-cd’s

- Het duurt even vooraleer het toestel op de
juiste bladzijde kan starten met lezen

Tips voor de coach

 Leer de leerling werken met de belangrijkste functies: starten, stoppen, meteen de juiste bladzijde
vinden, de boekenwijzer gebruiken.

 Zorg dat de leerling in zijn luisterboek kan lezen als andere leerlingen in een boek van de klasbib
mogen lezen.

 Vraag tijdig luisterboeken aan. In de inleidende fiche vind je adressen. Laat de leerling zelf kiezen.

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, helpt bij matige

Schrijven

Studeren

Productinfo

Victor Reader Vibe

Programma’s die hetzelfde kunnen
Gratis alternatieven

Prijsklasse
Verdeler

zie matrix
software op de computer die Daisy-boeken voorleest

€ 300-400
o.a. Sensotec - www.sensotec.be
Optelec Tieman Group - www.optelec.be

Deel 4 - ICT als brug tussen capaciteit en beperking196


