19.14. Sprint - Extra instellingen bij het lezen in Word
Gebruik deze extra instellingen bij het lezen
Laat zinnen en woorden oplichten
Kies de kleur waarin het woord gemarkeerd
wordt tijdens het lezen. Kies de achtergrondkleur
van zinnen en paragrafen.
1. Kies voor de eenheid zinnen of paragrafen.

.
2. Klik op
3. Het menu Instellingen opent.
4. Vink je keuze aan: voorgrondkleur,
achtergrondkleur.
5. Klik op aanpassen. Pas de kleur aan naar
keuze.
6. Klik op OK.
Let op! De achtergrondkleur werkt enkel als
de leeseenheid op zinnen of paragrafen staat.

Laat lezen met extra pauze tussen woorden

.
1. Klik op
2. Vink aan: Extra pauze tussen woorden.
3. Stel de duur van de pauze in door de knop
over de schuifbalk te slepen.

Tips voor de coach
 Zorg dat de voorgrondkleur altijd ingesteld staat. De voorgelezen woorden moeten oplichten. Zo



volgt de leerling mee tijdens het lezen. De blik wordt gestuurd. Zoek samen met de leerling uit
welke kleur(en) het duidelijkst zijn.
Leer de leerling aan steeds mee te lezen (volgen) met de uitgesproken tekst. Dit heeft een positief
effect op de leesvaardigheid. De leerling leest zo ook actief en aandachtiger.
Stel een extra pauze tussen woorden of zinnen in:
• bij het meelezen van teksten door jongere leerlingen
• bij het laten voorlezen van de uitspraak van woorden Frans of Engels.
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Pas de werkbalk aan
Pas de grootte van de werkbalk in Word aan
1. Muisklik rechts naast de Sprint-werkbalk.
2. Kies voor Aanpassen.
3. Kies voor Opties.

4. Vink Grote pictogrammen aan.
5. Klik op Sluiten.

Verplaats de werkbalk
Heb je de werkbalk liever beneden op je
scherm?
1. Schuif je muis voor de werkbalk.
2. Er verschijnt een blokje met 4 pijltjes.
3. Houd de linker muisknop ingedrukt en
schuif de werkbalk naar beneden. Laat de
muisknop los.

Tips
 Grotere knoppen zijn makkelijker voor sommige leerlingen. Pas aan indien nodig.
 Probeer samen met de leerling uit wat best werkt: de werkbalk bovenaan of onderaan het scherm.
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