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12.8. Pdf-bestanden laten voorlezen

Dit kan onder meer met Sprint PDF

Wat en hoe?

Sprint PDF
1

leest een pdf-bestand meteen, met markering van de voorgelezen woorden. Werkbladen
invullen en het ingevulde laten voorlezen kan ook.

Stappenplan

Open een bestand

1. Open het menu Bestand.
2. Klik op Openen.

3. Selecteer het bestand.
4. Klik op Openen.

Blader in boek of tekst

1. Tik meteen de pagina die je wenst in.

2. Ga naar de eerste of de laatste pagina.

3. Ga één pagina terug of verder.

Vul werkblaadjes in

Klik op . Controleer of er een lettertype is
geselecteerd. Anders lukt invullen niet!

1. Muisklik links op de plaats waar je wil
typen.

2. Typ jouw antwoord.
3. Sla op onder een andere naam.

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

+ handige werkbalk met voorleesknoppen
(zelfde als de werkbalk in Word)

+ mogelijkheid om te typen op elke plek in de
tekst: cursor plaatsen en typen

+ teksten op een eenvoudige manier beveiligen
(handig bij examens)

+ snel de juiste pagina vinden in een digitaal
boek

+ 4 extra functies om digitale boeken zo juist en
zo goed mogelijk te laten voorlezen

Tips voor de coach

 Vraag een digitale versie van een handboek of leerboek aan voor leerlingen met dyslexie (Alle info
op www.letop.be).

 Daarin zijn de lees- en volgordefouten al verwijderd.

 Leer de leerling:
• vlot de juiste pagina in zijn digitaal boek vinden
• vlot de leesknoppen gebruiken en navigeren
• werkblaadjes invullen en meteen opslaan onder een andere naam
• werkblaadjes meteen afprinten.

Doelgroep voor deze toepassing

Niveau Probleem

□ 4-8 j. en ook

 8-10 j.  buitengewoon onderwijs Lezen compenseert ernstige problemen, helpt bij lichtere

 10-15 j.  volwassenenonderwijs Schrijven in werkblaadjes typen en laten voorlezen kan

 15+ Studeren studieteksten laten voorlezen

Productinfo

Sprint pdf is een onderdeel van Sprint en Sprint Plus

Programma’s die hetzelfde kunnen
Gratis alternatieven

Extra functies
Prijsklasse
Verdeler
Demo aanvragen
Bekijken

zie matrix
nee

hulp bij spellen, schrijven en studeren
Sprint en Sprint Plus: € 300 - € 400
Technologie & integratie - www.tni.be
werkt 30 dagen
demo-filmpje op www.tni.be


