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Wat is Kurzweil 3000?
Kurzweil 3000 is een programma voor leerlingen met ernstige
lees/spellingsproblemen en dyslexie. Het is een compenserend programma
met lees, schrijf, spelling en studeerfuncties.
Bij het lezen wordt gebruik gemaakt van KES-bestanden. Dit zijn bestanden
die alleen door Kurzweil gebruikt worden. Tijdens het lezen verschijnt de tekst
op het scherm van de computer en wordt voorgelezen. Doordat de zin en het
woord dat gelezen wordt oplicht, wordt de leerling geactiveerd om mee te
lezen. De leerling kan hierbij kiezen uit een aantal voorleesstemmen en kan
ook zelf het voorleestempo bepalen.
De basis van het schrijven en spellen is dat de computer leest wat de leerling
schrijft. Hierbij kan de leerling een spellingscontrole inzetten en bijvoorbeeld ook
een woordvoorspeller. Bij deze functies worden de woorden ook voorgelezen.
Voor het studeren kan gebruik gemaakt worden van markeerstiften om een
uittreksel te maken en eer kan bijvoorbeeld ook een mindmap gemaakt worden.

ICT Liemersbreed
De school van uw kind is aangesloten bij het Samenwerkingsverband De Liemers.
Het project Kurzweil is van hieruit opgestart en heeft de werknaam ICT
Liemersbreed gekregen. Gedurende een periode van 5 jaar (vanaf januari 2014)
worden de scholen die zich aangesloten hebben bij het project Kurzweil begeleid
door de Stuurgroep ICT Liemersbreed. Hierin zijn de verschillende scholen(groepen)
vertegenwoordigd.

Ouderavond
Inmiddels zijn er 3 ouderavonden geweest in Duiven, Westervoort en Zevenaar.
Tijdens deze avonden kregen de ouders informatie over het project ICT
Liemersbreed en over de functies van het programma. Het waren avonden met
enthousiaste ouders die de mogelijkheden van dit programma zagen voor hun
kind. Uit de reacties en de vragenlijst aan het einde van de avonden bleek dat de
ouders meerdere functies als belangrijk voor hun kind zagen.
Een aantal ouders hebben ook aangegeven dat zij willen meehelpen met het
scannen en bewerken van methodes. We willen deze ouders vragen om zich
hiervoor aan te melden bij de school van hun kind. Op die manier kunnen ouders
een rechtstreekse bijdrage leveren aan de school van hun kind. De bestanden
zullen uiteraard wel gedeeld worden met andere scholen. Zo kunt u dus meer
kinderen helpen.
In het volgende schooljaar wordt er nog een ouderavond georganiseerd. Hierover
krijgen de scholen nog informatie.
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