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Hulp bij lezen en schrijven 
Infomoment dinsdag 27 september 2016 
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Een leidraad 
Folder “Hulp bij lezen en schrijven” 

www.basisschoolzomergem.be 

 

Visie 

 Een goed hulpmiddel?  

 Minimale inspanning maximaal resultaat! 
 

 De keuze van hulpmiddelen = maatwerk! 

 Overleg met het kind en alle betrokkenen! 
 

 Passende hulpmiddelen stimuleren zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid 

 Zorgen niet voor betere lees- en/of schrijfvaardigheid (niet het doel) 
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Websites 

 www.ikhaatlezen.be 
 

 www.makkelijklezenplein.be 
 

 www.wrts.nl 

 www.bingel.be 
 

 www.dyslexieplein.nl 

 

 

 

 

 

http://www.ikhaatlezen.be/
http://www.makkelijklezenplein.be/
http://www.wrts.nl/
http://www.bingel.be/
http://www.dyslexieplein.nl/
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Websites 

 www.ikhaatlezen.be 
 

 www.makkelijklezenplein.be 
 

 www.wrts.nl 

 www.bingel.be 
 

 www.dyslexieplein.nl 

 

 

 

 

Boeken 

 Zoeklicht 

 Donkere getallen 

 BIBBOX @ school  

 Uitgeverij Kluitman 
http://www.kluitman.nl/shop/titels/lettertype-
dyslexie/?seriemeer=true 
 

 Luisterverhalen 

 

http://www.ikhaatlezen.be/
http://www.makkelijklezenplein.be/
http://www.wrts.nl/
http://www.bingel.be/
http://www.dyslexieplein.nl/
http://www.kluitman.nl/shop/titels/lettertype-dyslexie/?seriemeer=true
http://www.kluitman.nl/shop/titels/lettertype-dyslexie/?seriemeer=true
http://www.kluitman.nl/shop/titels/lettertype-dyslexie/?seriemeer=true
http://www.kluitman.nl/shop/titels/lettertype-dyslexie/?seriemeer=true
http://www.kluitman.nl/shop/titels/lettertype-dyslexie/?seriemeer=true


29/09/2016 

5 

Luisterpuntbibliotheek 

 www.luisterpuntbiliotheek.be  

Sprint  

 

http://www.luisterpuntbiliotheek.be/
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Sensotec 

 WoDy focust voornamelijk op lezen en schrijven :  

 -        Beschikbaar in 4 talen : NL, FR, ENG, DU 

 -        Woordvoorspelling speciaal afgestemd op dyslexie : corrigeert ‘typische’ fouten 

 -        Woordvoorspelling kan per gebruiker afgestemd worden, zodat bij het voorspellen enkel rekening gehouden wordt met die spellingsregels waarmee de leerling 
problemen heeft.  

 -        Ondersteuning bij het schrijven van werkwoorden : opzoeken van de werkwoordsvervoegingen 

 -        Ingebouwde verklarende/vertalende woordenboeken en afbeeldingenwoordenboeken 

 -        Voorlezen van documenten , ook op Internet  

 -        Compatibel met Adibib boeken (digitale schoolboeken): laten voorlezen van tekst, invullen van bijv. werkblaadjes… 

 -        Beschikbaar voor Windows PCs 

 Meer info vindt u op www.sensotec.be/wody . U kunt er ook een gratis demoversie downloaden.  

  

 Kurzweil 3000 is het meest complete pakket voor het compenseren van lees/leerproblemen. Het bevat o.a. volgende functionaliteiten: 

 -        Laten voorlezen van documenten (13 talen), met aanpasbare voorleessnelheid, keuze uit verschillende stemmen. Ook mogelijkheid om te lezen op Internet. 

 -        Begrijpend lezen: opzoeken van woorden in ingebouwde woordenboeken, afbeeldingenwoordenboeken, online opzoeken  

 -        Ondersteuning bij het schrijven: spellingcontrole en/of woordvoorspelling.  

 -        Studeren: markeerstiften om te structureren, automatisch samenvattingen maken op basis van markeringen… 

 -        Informatie structureren via Mindmaps 

 -        Ingebouwde scansoftware maakt het mogelijk om eender welke tekst in Kurzweil over te brengen 

 -        Compatibel met Adibib boeken (digitale schoolboeken)  

 -        Beschikbaar voor zowel Windows als Apple. 

 -        Inbegrepen: K3000 Mobile App voor iOS (iPad, iPhone, iPod Touch) 

 Meer info vindt u op www.sensotec.be/k3000. U kunt er eveneens een gratis demoversie downloaden.  

 

Claro  

 

http://home.sensotec.be/products/detail.aspx?ID=451
http://www.sensotec.be/wody
http://home.sensotec.be/products/demo.aspx?ID=451
http://home.sensotec.be/products/demo.aspx?ID=451
http://home.sensotec.be/products/detail.aspx?ID=87
http://home.sensotec.be/products/detail.aspx?ID=87
http://home.sensotec.be/products/detail.aspx?ID=87
http://www.sensotec.be/k3000
http://home.sensotec.be/products/demo.aspx?ID=87
http://home.sensotec.be/products/demo.aspx?ID=87
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ADIBOEKEN 

 www.adibib.be 

 

Lettertype 

 www.dyslexiefont.be 

http://www.adibib.be/
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Tot slot... 
BEDANKT! 


