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Beste leerling en ouder/verzorger.                                                                                              
 
Heb je ervaring met moeilijkheden met lezen en/of ben je bekend met dyslexie? 
 
Wij kunnen, ter ondersteuning, het gebruik van voorleessoftware aanbieden.  
 
Als school bieden wij gratis een thuislicentie van het computerprogramma 
ClaroRead aan. ClaroRead is inzetbaar voor het lezen van WORD, PDF en andere 
bestanden op de computer. 
De leerling kan met dit programma, op zijn of haar laptop, ook de schoolboeken* 
laten voorlezen, terwijl de betreffende pagina als een soort foto wordt getoond op het 
beeldscherm. Met de cursor bepaalt de leerling zelf welk deel moet worden 
voorgelezen. De snelheid en de taal kunnen worden aangepast. 
 
De gebruikslicentie voor ClaroRead is steeds één schooljaar geldig, voor één 
device/ apparaat en dient dus elk schooljaar opnieuw te worden geïnstalleerd!! 
Installeer dus op de schoollaptop!! 
 
Voor de handleiding en informatie over downloaden van ClaroRead  ga naar :  

http://www.woordhelder.nl/school 

Op die site is ook een link te vinden naar een stappenplan en een duidelijk filmpje 

betreffende het downloaden van de software. 

LET OP: 

Vul bij ClaroRead, bij de vraag om het emailadres van de leerling,  

ALTIJD het school-emailadres in! 

 

 

 

 

 

http://www.woordhelder.nl/school
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*Gesproken schoolboeken:  
 
Deze gesproken schoolboeken dienen door ouders te worden besteld  bij Dedicon. 
Het hebben van het [papieren] schoolboek is hierbij noodzakelijk, want men dient het 
ISBN-nummer in te geven bij bestelling. 
 
Het ISBN-nummer is een uniek nummer voor een boek [bestaat uit 9 cijfers, of meer] 
en is te vinden op een van de eerste pagina’s van een boek, of bij de barcode op de 
achterkant.  
Deze gesproken boeken zijn niet gratis [ongeveer 5 euro per titel]. Wees daarom 
kritisch welke boeken er aangeschaft worden. Ons advies: bestel niet te snel. Kijk en 
probeer eerst even hoe ClaroRead werkt en of het voorlezen van schoolboeken 
meerwaarde heeft en beslis later. Na bestelling is levering meestal binnen enkele 
dagen, via een link.  
Ouders kunnen de gemaakte kosten terugvorderen bij school en dienen daarvoor 
contact op te nemen met financien@sondervick.nl 
 
Voor verdere informatie over gesproken boeken verwijzen we naar de website van 
Dedicon. Daar vind je ook een instructiefilmpje. 
 
!!let op: Veel van de gebruikte methodes/boeken op onze school zijn al digitaal en 
daarom vaak al  te lezen door ClaroRead. In dat geval is bestellen bij Dedicon 
overbodig. Indien ze tóch besteld worden, zijn de kosten voor eigen rekening. 
 
Je kunt  CLaroRead tijdens het hele schooljaar downloaden. De licentie loopt steeds 
één schooljaar. Het bestellen van de boeken bij Dedicon kan ook gedurende het 
schooljaar. De bestelde boeken zijn doorgaans binnen een week beschikbaar. 
 
Voor Nederlandstalige leesboeken kunt u terecht bij www.passendlezen.nl 

Voor vragen omtrent de installatie verwijzen wij u naar de helpdesk  van ClaroRead 
en Dedicon of naar de laptopdokter op onze school.         
 
Voor andere vragen kunt u via de mail contact opnemen met de betreffende 
dyslexiecoach. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
F. Welling: dyslexiecoach havo/vwo     
fwelling@sondervick.nl 
 
E. Smolders: dyslexiecoach mavo/vmbo    
esmolders@sondervick.nl 
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