
 

 

Ouderavonden 

Op dinsdagavond 20 januari en donderdagavond 5 februari a.s. organiseert de projectgroep 
Kurzweil van de St. KOE in samenwerking met Lexima een ouderavond rondom Kurzweil. 
Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende punten op de agenda:  

 demonstratie van de nieuwste versie van Kurzweil (versie 14), 
 demonstratie van de Kurzweil Mobile App voor Ipad, Iphone of 

Ipod  
(deze app mogen alle kinderen die met Kurzweil werken, gratis 
gebruiken), 

 vragen beantwoorden. 

Alle ouders van kinderen die gebruik maken of gaan  maken van Kurzweil, leerkrachten en 

Kurzweilcoördinatoren worden hiervoor uitgenodigd.  

U krijgt hierover bericht. 

 

Trainingen 

Op donderdag 15 januari wordt ’s morgens door Lexima een  scantraining verzorgd voor 
ouders die zich hebben opgegeven voor de scangroep. De training start om 9.00 uur en 
wordt gegeven op de Toermalijn (Rijnstraat) 
 
’s Middags wordt op dezelfde locatie een leerkracht-leerling training gegeven.  De scholen 
zijn op de hoogte gebracht wie er kunnen deelnemen. 

 

Upgrade programma Kurzeil 

Het programma  Kurzweil wordt in januari vernieuwd (versie 14). Door deze nieuwe upgrade 
zijn er nieuwe items aan het programma toegevoegd.  Daarnaast is er voor de gebruikers 
ook een App beschikbaar voor de ipad en iphone. Deze App is voor gebruikers van het 
programma gratis is.  

Meest opvallende aanpassingen zijn:  

 De nieuwste Acapela stemmen met betere  intonatie 

 Meer leesgemak met het lettertype OpenDyslexic 

https://www.google.nl/search?biw=1280&bih=855&tbm=isch&q=informatieavond&revid=1374010295&sa=X&ei=a0WuVJHDLMbNON2egfAH&ved=0CCwQ1QIoAw
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cdn.eurekaleuven.be/p_grande/s/kapu2e0/products/1z2x1r8/images/kurzweil_3000.jpg&imgrefurl=http://www.eurekaexpert.be/products/kurzweil-3000&docid=tEmopvN6CuHkdM&tbnid=NL5EPzyRJ0lqWM:&w=623&h=800&ei=SEauVJ3HJ4WrPNOGgXA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


 Extra knop in werkbalk voor het direct omzetten van pdf naar KES 

bestandsformaat 

 Screenshot-lezer leest alles wat op het scherm staat 

 EPUB bestanden lezen, geeft toegang tot nog maar informatie. (Opm. 

leesboeken kunnen o.a. als epub-bestand gekocht of geleend worden) 

 Mindmapping: Hoe begin je een opstel of verslag? Je kiest een 

brainstormsjabloon of een tekstsjabloon. Wanneer je mindmap klaar is kun je 

deze met één muisklik overzetten naar een gestructureerd tekstbestand. 

 Sprekende rekenmachine, uitgerust met een geheugenfunctie waarmee 

vorige bewerkingen ingezien en opgelost kunnen worden.  

 Woordenboeken: Kurzweil 3000 bevat 27 woordenboeken waaronder 7 Van 

Dale woordenboeken: verklarend Nederlands, Nederlands voor de 

Bassischool of Nederlands als Tweede Taal.  

 Vertaalfunctie 

 

 

Datum Kurzweil Coördinatoren-overleg 

18 februari 2015  

15.30-17.00 uur 

Aan de Vlierstraat.  

 

 

Colofon 

De werkgroep Kurzweil bestaat uit: 

Rian Prins (Orthopedagoog) 

Jos Sprakel (Zorgcoördinator) 

Marja Kempers (Intern begeleider) 

Jeanette Scholten (Intern begeleider) 

Bert Jeuring (Staffunctionaris ICT)  

 


