15.2. Hoorfouten opsporen met voorleessoftware
Dit kan onder meer met Sprint en Sprint Plus

Wat en hoe?
1

Spellingcontrole ontdekt niet alle fouten. Sprint leest woorden en zinnen voor. Op die manier hoort de
leerling een aantal fouten. Bijvoorbeeld: vergeten woorden of letters, verkeerde volgorde van letters,
foute letters b.v. ‘b’ i.p.v. ‘d’. Hij kan die dan gemakkelijk verbeteren.

Stappenplan
Laat de tekst voorlezen
Luister goed!
Klik op de knop lees voor. Luister goed. Hoor je
woorden die niet passen of fouten (Voorbeeld:
“red” i.p.v. “reed”)?

Pas de spelling aan
Verander het woord dat fout klinkt.
Pas de letters in de buurt aan.

Kijk na met spellingcontrole
De spellingcontrole start vanzelf!
1. Muisklik rechts op het woord met de rode
streep.
2. Kies het juiste woord uit de lijst.
Nog niet opgelost?
Herhaal de stappen!
Controleer en luister nog eens!
Laat de zin met het goede woord nog eens
voorlezen. Alles OK?

1

De wegwijzer Sprint vind je verder in deel 4, hoofdstuk 19. Die legt stap voor stap uit wat het programma kan.
Deel 4 - ICT als brug tussen capaciteit en beperking
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Plus en min
+ leest met een heel duidelijke stem, het tempo

+ de functie pauze tussen zinnen helpt bij het

+

+ laten voorlezen in lettergrepen helpt om een

is heel nauwkeurig in te stellen
de functie pauze tussen woorden helpt bij het
luisteren en verbeteren van woorden

controleren van de zin

langer woord nauwkeurig na te kijken

Tips voor de coach
 Train voldoende op het leren luisteren. Leer hoorfouten herkennen. Hoorfouten zijn fouten waarbij







je een letter of woorddeel weglaat of toevoegt. Bij een hoorfout kan je de fout herstellen door
nauwkeurig te luisteren.
Stel de functie pauze tussen woorden in. Op die manier hoort de leerling duidelijker wanneer een
nieuw woord begint. Dit helpt bij het nakijken.
Leer aan bij het nakijken van een moeilijk woord te laten voorlezen in lettergrepen. Zo hoort de
leerling beter wat hij moet typen.
Leer aan om steeds te laten voorlezen:
• tijdens het typen (en elk woord controleren)
• na elke zin (en de zin controleren).
Opgelet! Leerlingen met dyslexie horen vaak amper het verschil tussen klanken die op elkaar
gelijken. Leer hen daarom om zeer aandachtig te luisteren.
Leer de leerling vervolgens handig werken met spellingcontrole. Gebruik daarvoor de werkfiches
die je vindt in hoofdstuk 7.
Leer ten slotte werken met de functie homofonen. Het handigst is die in te schakelen op het einde
van een tekst. Om dan alle homofonen na te kijken.

Doelgroep voor deze toepassing
Niveau

Probleem

□ 4-8 j.

en ook

 8-10 j.

 buitengewoon onderwijs

Lezen

 10-15 j.

 volwassenenonderwijs

Schrijven

 15+

helpt spelling controleren en verbeteren (ook zinsbouw)

Studeren

Productinfo
Sprint en Sprint Plus
Programma’s die hetzelfde kunnen
Gratis alternatieven

zie matrix
veel beperkter en mindere stemmen

Prijsklasse
Verdeler
Demo aanvragen
Bekijken

€ 300 - € 400
Technologie & integratie - www.tni.be
werkt 30 dagen
demo-filmpje op www.tni.be
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