19.18. Sprint - Beter schrijven door laten voorlezen,
homofonen en woordvoorspelling
Wat en hoe?
Met de spellingcontrole in Word haalt de leerling al heel wat fouten uit zijn tekst. Sprint helpt om nog
juister te schrijven. Door te laten voorlezen tijdens het typen, hoort de leerling sommige fouten
meteen. De functie homofonen helpt bij het spellen van woorden die hetzelfde klinken. De functie
woordvoorspelling vermindert het aantal toetsaanslagen. Ze helpt ook bij het vormen van correcte
woorden en zinnen.

Stappenplan
Laat voorlezen tijdens typen
Open een bestand in Word, in Sprint of in
Sprint pdf.

.
1. Klik op
2. Het menu opent.
3. Vink aan: Spreken tijdens typen.
Kies één van de mogelijkheden.
Wil je dat Sprint dit in alle programma’s
toepast?
4. Vink dan aan in alle programma’s spreken
tijdens typen.
5. Klik op OK.

Tips voor de coach
 Leer de leerling eerst handig te werken met spellingcontrole.
 Leer daarna het laten voorlezen van de getypte zin.
 De leerling moet steeds:


• laten voorlezen tijdens het typen (en elk woord controleren)
• laten voorlezen na elke zin (en de zin controleren).
Leer ten slotte te 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.
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Stappenplan
Werk met de functie homofonen

.
Klik op
Sprint markeert de homofonen.
Klik 2x op een aangeduid woord.
Een menu klapt open. De twee schrijfwijzen
worden getoond.
5. Beluister de betekenis van het woord.
6. Klik op de tekening of het schrijficoon. Het
woord van je keuze staat nu in de tekst.
7. Klik op OK.
1.
2.
3.
4.

De functie homofonen werkt niet in Sprint pdf.

Werk met woordvoorspelling (voor leerlingen
die niet vlot genoeg leren typen)
1. Start Skippy.
2. De woordtabel opent zich.
3. Typ een woord. Typ verder of kies een
woord uit de lijst.
4. Schuif je muis over het woord in de lijst.
Sprint leest het woord.
Deze optie moet je eerst activeren in het menu
Instellingen, Extra van Skippy.

Tips voor de coach
 Via de knop Instellingen open je een menu waar je de homofonenlijst kan aanpassen.
 De woordvoorspeller Skippy zit alleen in het Sprint Plus-pakket.
 Skippy bevat 25000 woorden. Je kan woorden handmatig toevoegen of je kan teksten ‘trainen’. De
woordvoorspeller kan volledig afgestemd worden volgens je eigen voorkeur.
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