19.10. Kurzweil 3000 - Studerend en begrijpend lezen door
markeren en samenvatten
Wat en hoe?
Met de Kurzweil 3000-markeerstiften kan de leerling kernwoorden of kernzinnen in een document
aanduiden. Zo komt er structuur in de tekst. Kurzweil 3000 maakt een samenvatting van de
gemarkeerde tekst. Die kan dan eveneens voorgelezen worden.

Stappenplan
Markeer
Om structuur te brengen:
1. Kies een markeerstift in de Studiewerkbalk.
2. Markeer wat belangrijk is:
a. 1 woord = 2x klikken
b. woordgroep = klik en sleep.
Wis markeringen
3. Gebruik het Gomwerktuig.
Maak uittreksels of samenvattingen
1

1. Klik op
.
2. Kies de instellingen bij Markeringen.
3. Een nieuw bestand opent zich. Daarin alleen
de gemarkeerde tekst.
4. Bewaar dit bestand onder een nieuwe naam.

1

Let op! Deze knop staat niet standaard in de werkbalk. In de 1ste fiche wordt uitgelegd hoe je knoppen kan toevoegen.
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Maak bladwijzers
Om vlug naar een pagina of onderwerp in een
bestand te gaan:
.
1. Klik op
2. Noteer een trefwoord om te benoemen.
3. Klik op Toevoegen.
Ga naar een bladwijzer
4. Klik op
.
5. Kies een trefwoord.
6. Klik op Ga naar.

Tips voor de coach
 Leer de leerling volgende stappen:







• Laat de tekst eerst 1 keer voorlezen.
• Markeer bij de 2de leesbeurt titels en kernzinnen.
• Werk dan alinea per alinea. Zoek de kernzin waarin het belangrijkste van de alinea staat.
Vaak is dat de 1ste, 2de 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.
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