19.7. Kurzweil 3000 - Gebieden bewerken
Wat en hoe?
Je wil dat de computer de tekst logisch voorleest. Sommige zaken wil je niet horen b.v. een tekening
of een symbool. Om dit mogelijk te maken, verwijder je gebieden of pas je ze aan.
Je hoeft deze stappen niet altijd uit te voeren. Geoefende lezers kunnen zich met de cursor doorheen
de tekst verplaatsen.

Stappenplan: voorbereiding
Plaats

in de werkbalk

1. Ga naar Hulpmiddelen, Aanpassen,
Werkbalk.
2. Klik op Hoofdwerkbalk.
3. Klik 2x op Gebieden bewerken.
4. Kies Toepassen.
5. Klik op OK.

Tips voor de coach
 Bewerk de gebieden altijd voorafgaand aan de handelingen. Nadien gaat het minder vlot.
 Let op dat je na het bewerken van een gebied telkens 2x klikt in het document om verder te werken.
Bij 1 klik is het gebied nog geselecteerd.

Stappenplan: gebieden bewerken
Verwijder gebieden
1. Open een bestand.
:
2. Klik op
Geel = herkend als tekst
Blauw = herkend als figuur
Groen = overlapping
Cijfer = leesvolgorde.
3. Klik op het gebied dat weg moet.
4. Muisklik rechts, selecteer Wis gebied
of
5. Druk op de DELETE-toets.
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Pas gebieden aan
Controleer of Gebieden bewerken actief is.
1. Klik op het gebied dat je wil aanpassen.
2. Muisklik rechts en selecteer Pas gebied
aan.
3. Sleep met de pijltjes aan de 4 zijden van het
vlak. Tot het buiten de tekening valt.

Voeg gebieden toe
1. Muisklik rechts en selecteer Voeg een
gebied toe. Alle gele gebieden verdwijnen.
2. Trek een gebied om de tekst. Blijf buiten de
afbeeldingen.
Bepaal leesvolgorde
1. Muisklik rechts. Selecteer Eigenschappen.
2. Typ het cijfer voor de juiste volgorde in het
vakje achter Leesvolgorde.

Tips voor de coach
 Bevat je tekst vooral prenten en overbodige gebieden? Wis dan alle gebieden. Voeg gebieden die
je wil lezen opnieuw toe.

 Denk eraan Kolomherkenning aan te vinken bij een tekst met kolommen. Zo voorkom je dat je de
leesvolgorde moet aanpassen.
Vraag een digitale versie van een leerboek of werkboek aan voor leerlingen met dyslexie.
Daarin zijn de lees- en volgordefouten al verwijderd.
(Alle info over het project DIGIBIB op www.letop.be).
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