Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen
daarin een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te
vinden in de talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over…..
Kurzweil wordt Alinea
Graag willen we u informeren over ons nieuwe programma
voor leerlingen met dyslexie.
Sinds 2016 werken alle Lauwers en Eems scholen (PO en VO)
met het softwarepakket Kurzweil voor kinderen met dyslexie.
Dit programma biedt de mogelijkheid om teksten geheel of gedeeltelijk
voor te laten lezen, waardoor kinderen zich beter kunnen richten
op inhoud en begrip. Actief meelezen wordt mogelijk gemaakt door
gebruik van kleuren in de tekst. Kurzweil biedt naast het voorlezen
nog een scala aan opties die het leren en studeren ondersteunen:
markeren en samenvatten van een tekst, alles wat een leerling typt
wordt voorgelezen, fout getypte woorden worden herkend, de leerling wordt geholpen
bij de juiste spelling/schrijfwijze, er kan in en met verschillende talen gewerkt/geleerd
worden, kortom een compleet programma voor kinderen waarbij lezen niet vanzelf gaat.
Vanaf midden februari nemen we echter afscheid van Kurzweil en stappen we over naar
Alinea. Een programma gelijk aan Kurzweil met twee verschillen: een financieel voordeel en
een bekende look and feel met alleen een kleurverschil van de knoppen. Verder blijft alles
hetzelfde. De kinderen werken met de online versie, net als bij Kurzweil. Ook voor het
thuiswerken met Alinea hoeft dus niets meer geïnstalleerd te worden. De kinderen loggen in
op alinea.lexipoort.nl ( voorheen kurzweil.lexipoort.nl) met gebruikersnaam en wachtwoord
wat ze altijd al gebruikten en zien vervolgens dezelfde omgeving, met de voor hen bekende
taakbalk:

Ons streven is om vanaf 15 februari a.s. alle leerlingen met Alinea te laten werken.
Wilt u binnenkort meer weten over Alinea? Uw kind kan u middels de online versie vast en
zeker laten zien op welke wijze hij/zij gebruik maakt van Alinea.
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