Waar kan uw kind thuis zelfstandig mee aan het werk
L2S
Ruim twee jaar geleden hebben we een start gemaakt met het gebruik van L2S. De school heeft een
licentie ingekocht voor intern en extern gebruik. Op alle computers van school is voor het leerling
gedurende de dag indien gewenst L2S geïnstalleerd.
Wat is L2S
Is er sprake van Dyslexie? Dan bestaat er digitale ondersteuning bij het lezen en schrijven.
L2S helpt bij het lezen en schrijven en is makkelijk in het gebruik.
L2S is een laagdrempelige en zeer betaalbare compenserende spraaksoftware. Het kan een oplossing
zijn bij de problematiek van het technisch lezen. Effectief, geschikt voor tal van situaties.
Of je nu op de basisschool zit of op de universiteit: L2S helpt iedereen.
Hoe makkelijk of moeilijk de teksten ook zijn, ze worden netjes voorgelezen.
En andere talen? Ja natuurlijk, dat kan ook. Kies dan de stemmen van de andere talen die je nodig hebt
er extra bij. Je kunt bij L2S natuurlijk heel veel dingen zelf instellen: bijvoorbeeld de snelheid en de
manier van voorlezen.
L2S kan digitale teksten voorlezen. Zet de cursor in een tekst (Word, e-mail, PDF, …) en druk op de
voorleesknop, dat is alles! Bij het voorlezen markeert de meeleescursor het woord dat wordt
uitgesproken. Daardoor is het mogelijk om actief mee te lezen en helpt L2S bij zelfstandig lezen. Zeker
voor leerlingen met dyslexie wordt het leesplezier hierdoor aanzienlijk vergroot.
Samengevat: binnen redelijke grenzen kunnen alle teksten die op uw scherm staan door L2S worden
opgelezen. L2S kan ook prima werken met ingescande PDF’s van studiemateriaal.
L2S leest alles voor.
Het doet er daarbij niet toe of teksten makkelijk of moeilijk zijn.  Uiteraard zijn er veel
instelmogelijkheden. Het tempo van voorlezen is daar natuurlijk heel belangrijk bij.
L2S draagt er vaak toe bij dat de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen met sprongen vooruit gaan. Op
eigen kracht nu de teksten wél aankunnen, dat is natuurlijk een prachtig uitgangspunt.
Bloon
Bloon is een extra oefenmiddel voor spelling, wat uw kind thuis extra gevraagd wordt te oefenen. De
woorden worden d.m.v. flitsen aangeboden. Ze leren tevens door correctie van de woorden reflectie op
hun leermoment.
Snappet
Gedurende een aantal weken werken wij op Het Open Venster met Snappet. Het digitale platform voor
onze reken – en spelling methode. De leerlingen werken er op school op met een pc, laptop of i-pad. Ze
krijgen direct feedback op het gemaakte werk. De leerkracht kan hen volgen en kan dagelijks zien welke
lesstof gemaakt is en hoe het gemaakt is. De kinderen kunnen hier thuis mee aan het werk. De

leerkracht zet het werk klaar en de leerling kan thuis aan de slag met een eigen code.

Nieuwsbegrip
Wij besteden wekelijks veel aandacht aan het lezen, het technisch lezen, tekstlezen en de overstap van
begrijpend lezen naar studerend lezen. Dit doen we met de methodes Estafette Lezen en Connect
Lezen. Bij Connect lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Deze wordt drie keer per week in
groepjes op verschillende manieren ingezet en verwerkt. Ook hiermee kan uw kind thuis extra oefenen.
Nieuwsbegrip bevat thema’s van het dagelijkse nieuws. Het vergroot de woordenschat, heeft effect op
de ontwikkeling van zinsbouw en woordgebruik.

