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Doel
Berg en Bosch Onderwijs wil dat teksten voor alle leerlingen met leesproblemen (waaronder
leerlingen met dyslexie) toegankelijk zijn, zodat zij optimaal van het geboden onderwijs kunnen
profiteren en zo min mogelijk belemmerd worden door hun leesprobleem. De missie van het
college is om leerlingen optimaal voor te bereiden op zelfstandig functioneren in de
maatschappij. Het leren omgaan met ondersteunende hulpmiddelen hoort hierbij, zodat de
leerling leert omgaan met de leesproblemen die hij/zij ervaart.
Wat is ClaroRead?
ClaroRead is dyslexiesoftware die helpt bij het lezen, maken en bestuderen van teksten.
ClaroRead leest alle tekst op de computer voor. Dat is voor iemand met dyslexie erg handig
en bij veel gebruikers van ClaroRead groeit het zelfvertrouwen. Dankzij ClaroRead is
het mogelijk om teksten net zo makkelijk en snel te lezen en te begrijpen als klasgenoten of
collega's zonder dyslexie.
Teksten worden in Word, Libre Office, Adobe Reader, ClaroRead Boeklezer en op internet met
meeleescursor voorgelezen. Zo kan de gebruiker perfect meelezen. De aandacht wordt naar
het scherm getrokken.
ClaroRead kan ook helpen bij het maken van een tekst, bijvoorbeeld bij het maken van een
werkstuk. Typen, laten voorlezen en corrigeren kan gewoon in Word of Libre Office. Er is een
geavanceerde spellingcontrole, homofonen (woorden als hard - hart of wij - wei) worden uit de
tekst gehaald en er is een woordvoorspeller. Eigen teksten kunnen goed gecontroleerd worden
door ze voor te laten lezen. Staat alle informatie die ik wil geven in de tekst? Komt de tekst
over zoals ik dat heb bedoeld? Kloppen de zinsconstructies?
Het is mogelijk om een samenvatting te maken vanuit Word, PDF, Boeklezer of een
internetsite. De betekenis van woorden kan worden opgezocht in het woordenboek.
Voor wie?
Alle leerlingen van het Berg en Bosch College hebben de mogelijkheid om gebruik te maken
van ClaroRead. Het programma is beschikbaar op alle computers in de school. Daarnaast kan
iedere leerling het programma eenmalig downloaden op een laptop/computer naar keuze. Zo
is het programma niet alleen beschikbaar voor leerlingen met leesproblemen, maar ook voor
leerlingen die door informatieverwerkingsproblemen moeite hebben met het opnemen van
informatie uit tekst. Tevens kunnen leerlingen op deze manier verschillende toepassingen van
Claroread uittesten.
Alle leerlingen kunnen op deze manier gebruik maken van de volgende functies:
-

Toepassing in Word (ook zelfgeschreven werk)
Toepassing in Adobe (pdf-bestanden lezen)
Toepassing op internet (websites voor laten lezen)
Toepassing op gescande (pfd-) bestanden (o.a. bladzijde uit een boek)

Het gebruik van digitale boeken in ClaroRead en het gebruik van ClaroRead bij toetsen en
examens, gebeurt op indicatie van de orthopedagoog. Wanneer blijkt dat een leerling veel

profijt heeft van de ondersteuning door ClaroRead, kan de leerling het programma ook
gebruiken voor het lezen van schoolboeken, het maken van boekwerk en bij het maken van
toetsen/examens. De orthopedagoog beoordeelt of de leerling inderdaad het hulpmiddel nodig
heeft, op basis van het dossier (OPP) en overleg met de mentor/ouders/leerling, en schrijft
hiervoor indien nodig een verklaring. Het recht op gebruik van ClaroRead bij toetsen wordt
vermeld in het OPP, groepsoverzicht en groepsplan. Dit kan per vak verschillen. Digitale
schoolboeken kunnen besteld worden bij Dedicon. De leerling heeft dan een dyslexieverklaring
of verklaring van een leeshandicap nodig, opgesteld door een deskundige.
Een leerling die ClaroRead gebruikt bij toetsen, kan en mag dit ook gebruiken bij
(school)examens. Hiervoor is een speciale examenversie beschikbaar. De centrale examens
(vmbo bbl/kbl/tl) worden met het examenprogramma Facet gemaakt, hierbij kan ClaroRead
niet ingezet worden. Het staatsexamen (havo) kan wel met behulp van ClaroRead gemaakt
worden.
Voorwaarden
Wanneer een leerling op school gebruik wil maken van ClaroRead, gelden de volgende
voorwaarden:
-

Ouders en leerling zorgen zelf voor een laptop, om ClaroRead te kunnen gebruiken in
de klas
Ouders en leerling zorgen zelf voor digitale (werk)boeken via Dedicon. Deze boeken
worden door de school vergoed.
Ouders en leerling zorgen dat zij (eventueel met hulp van docent/ remedial teacher)
voldoende vaardig zijn in het gebruik van ClaroRead.
De leerling accepteert hulp/uitleg van docenten over het werken met ClaroRead.

Overige faciliteiten
Voor overige faciliteiten voor leerlingen met leerproblemen wordt verwezen naar het Protocol
Toetsafname en het Protocol Dyslexie.
Tips voor gebruikers
- Bij problemen/storingen: ga naar www.woordhelder.nl/contacts en kies: ‘chat met ons’
(dit is de beste manier voor gebruikers om hulp te vragen, liever niet telefonisch)
- Op www.claroread.nu/support staan diverse filmpjes met instructies over het gebruik
van Claroread (o.a. gebruik van de boeklezer en scannen).

