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Stel de juiste voorleestaal in

Kies onder Lezen, Taal, de juiste voorleestaal.
In dit voorbeeld is de voorleestaal Engels.

Stel meelezen tijdens typen in

Stel onder Hulpmiddelen, Opties, Algemeen in de rechterkolom in hoe Kurzweil moet meelezen
tijdens het typen.
Hele woorden: je hoort het woord zodra je op de spatiebalk drukt.
Hele zinnen: je hoort de zin zodra je op enter drukt.
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Activeer taaltag

Omdat dit een document is met meerdere talen, is het handig om de taaltag te gebruiken. De
taaltag staat op de leesbalk. (zie cirkel in het voorbeeld). Als de taaltag niet op de leesbalk staat
moet je deze ophalen. Dat doe je zo:
Klik op Hulpmiddelen, Aanpassen, Werkbalken.
Kies je huidige werkbalkset bij Indeling Werkbalkset. Kies Lezen en zet de English knop bij de
actieve knoppen met de pijl.

. Klik op Toepassen en OK.

Instellen voorlezen

Stel op de Leesbalk (gele schakel) in hoe Kurzweil voorleest. Zet het voorlezen op Gesplitst.
Kurzweil stopt nu na elke leeseenheid.
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Instellen voorlezen

Zet de markering van de meeleescursor op Regel.
Stel de juiste voorleessnelheid in.
Laat Kurzweil het document voorlezen.

Gebruik de knoppen

en

.

Maak afdekblaadje

Maak met behulp van de Kleefnotitie
op de Studiewerkbalk (groene schakel) een
afdekblaadje. In dit voorbeeld maken we een afdekblaadje over de Engelse zinnen.
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Maak afdekblaadje

Klik op de Kleefnotitie. De cursor verandert in een streep. Zet de Kleefnotitie op de juiste plaats.
Door in de notitie op Enter te drukken maak je de notitie groter en bedek je meerdere zinnen.
Met de pijlen in de notitie kun je deze ook breder maken. Als je in de hoek gaat staan kun je de
kleefnotitie verschuiven.

Start voorlezen

Start het voorlezen. Omdat je Gesplitst ingegeven hebt bij de voorleesmode zal Kurzweil nu
aan het einde van de zin stoppen met voorlezen.
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Typ vertaling in kleefnotitie

Zet de cursor in de kleefnotitie en typ de vertaling. Let erop dat de taaltag de juiste voorleestaal
aangeeft. Bijvoorbeeld: de taaltag staat op Nederlands maar jij wilt een Engelse zin laten
voorlezen.
Klik met de cursor op een Engels woord, de Taaltag verandert nu in Engels. Nu kun je – in de
kleefnotitie - de Engelse zin typen en hoor je wat je typt met de Engelse voorleesstem.

Controleer je zin

Verschuif nu de kleefnotitie door met de cursor in een hoekje te gaan staan. De cursor verandert
in een kruisje, nu kun je de kleefnotitie verschuiven. Controleer je zin. Je kunt nu de Engelse zin

en Lees
of plaats de cursor voor de zin en
ook voor laten lezen. Klik op Vooruit
klik op Lees.
NB. Dit is een uiteraard een voorbeeld. Je kunt zelf allerlei varianten bedenken.
Gebruik bijvoorbeeld de Spellingscontrole
© Henriëtte Weststrate

en de Woordvoorspeller

.
Pagina 5

