Claroread op Huizermaat
Gebruik thuis
U kunt kiezen uit
a) zelf aanschaffen van de software. Op Huizermaat gebruiken de meeste leerlingen
Claroread, informatie is te vinden op www.woordhelder.nl. Er zijn 3 vormen, van
eenvoudig tot en met Claroread Pro waarmee ook zelf teksten gescand kunnen worden.
De meest eenvoudige versie voldoet. Bij gebruik van een Windows computer moet altijd
het programma Boeklezer ook worden aangeschaft (19 euro).
b) een jaarabonnement via school nemen, dat heet Claroread BYOD, heeft dezelfde
mogelijkheden als Claroread Pro. Het jaarabonnement kost 35 euro per jaar en kan via
mij (enieuwenhuizen@gsf.nl) worden aangevraagd. Het abonnement loopt vanaf 1
augustus. Ik meld uw kind aan voor Claroread op het moment dat uw aanvraag binnen
is en geef vervolgens door aan onze administratie dat er een factuur naar u kan worden
gestuurd voor het gebruik van Claroread.
De digitale schoolboeken die geschikt zijn om met Claroread voorgelezen te worden,
kunt u bestellen bij Dedicon via https://educatief.dedicon.nl/.
School vergoedt naar redelijkheid de aanschafkosten van deze bestanden, hiervoor
dient u de factuur met het betaalbewijs + uw eigen bankgegevens naar mij te mailen.
Gebruik op school
Hiervoor vragen wij u en uw kind om een protocol te ondertekenen (zie bijlage bij deze
mail). In dit protocol staan de afspraken over het gebruik van de laptop, de software en
het aanvragen van toetsen met Claroread.
KLAS: Op school mag de eigen laptop met Claroread wel gebruikt worden voor het laten
voorlezen van de schoolboeken, maar niet om schriftelijke overhoringen (kleine
toetsjes) mee te laten voorlezen of te typen, die moeten de leerlingen op dezelfde
manier als de andere leerlingen maken met opdrachten en antwoorden op papier.
MEDIATHEEK: voor het maken van toetsen met Claroread moet de leerling altijd naar de
mediatheek waar hij de toetsen op de apparatuur van school maakt.
Als uw kind ook op school gebruik wil maken van Claroread (dus naast het
thuisgebruik), kunt u mij mailen. Ik zet dan de procedure hiervoor in werking en zal u
het protocol voor het gebruik van Claroread opsturen zodat u deze kunt ondertekenen.
Om meer te weten te komen over hoe Claroread werkt en/of eruit ziet, kunt u alvast op
YouTube zoeken op ‘Claroread’ of ‘Woordhelder’.

