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Ook voor schooljaar 2018-2019 voorziet de Vlaamse overheid in gratis voorleessoftware voor leerlingen met
een lees- en/of schrijfachterstand in het lager & secundair onderwijs. Wat betekent dit voor jouw gezin?
Heeft jouw zoon of dochter een lees-, schrijf- of leerprobleem? Is Nederlands zijn of haar 2de taal?
De Sensotec compenserende (voorlees)software helpt bij lezen, begrijpen, schrijven en studeren op het niveau
van de gebruiker. Met de extra ondersteuning via de software zal het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van
jouw kind toenemen.
Heeft jouw zoon of dochter hier recht op? De software krijg je gratis als je beschikt over een geldig attest.
99 Leerlingen in het gewone onderwijs: Op de ommezijde vind je de lijst met attesten¹.
99 Leerlingen in het buitengewone onderwijs: Alle leerlingen beschikken over een geldig attest en hebben
dus recht op de gratis voorleessoftware.
Wel een nood, maar geen attest? Overleg met de school & het CLB of jouw zoon of dochter in aanmerking kan
komen voor een ADIBib attest (www.adibib.be, digitale schoolboeken).

Hoe
schrijf
je je in?

Jouw voordelen?

Inschrijven? Dat doe je via www.leesvoor.vlaanderen. Na een geldige registratie op
Alinea of Kurzweil 3000 bezorgen wij jou een account met je unieke gebruiksnaam
en wachtwoord die je gratis toegang geeft tot de software.
Opgelet: sommige scholen doen een gegroepeerde aanvraag in naam van de
geattesteerde leerlingen. De school vraagt hiervoor jouw toestemming. In dit geval
hoef je zelf niets te doen en ontvang je de gratis accountgegevens via de school.
Jouw keuze, zelf of via de school, voor Alinea of Kurzweil 3000, geeft je toegang tot
een uitgebreid pakket aan software oplossingen. Ontdek tijdens dit schooljaar ook
gratis de mogelijkheden van alle Sensotec dyslexieproducten2.

99Probeer alles uit en kies het voor jou meest
geschikte pakket.

99Alinea, jouw lees-, schrijf- en leertool in 4 talen
(nl, fr, de, en).

99Combineer onze software volgens je noden.

99Lezergame voor de jongste lezers en
anderstaligen.

99Steeds de nieuwste software.
99Maak kennis met Kurzweil 3000, de meest
complete educatieve software.

99KNFB Reader app voor smartphone en tablet
gebruikers met Android en Windows.

Alinea ondersteunt je bij het lezen, schrijven & studeren in 4
talen (nl, fr, de, en). Deze zeer gebruiksvriendelijke software
is beschikbaar voor Windows PC en als app voor iOS. Heb je
een Android of Windows smartphone of tablet, dan bieden
we je de KNFB Reader leesapp aan. Nieuw vanaf september:
inclusief de weblezer Alinea Web2Speech leest je webpagina’s en googledocs.
Kurzweil 3000, de meest complete voorleessoftware op de markt, is een
alles-in-één programma dat maximale functionaliteit & toegankelijkheid
combineert en dit in 13 talen. K3000 biedt een schat aan mogelijkheden om
op elke leeftijd je talenten te ontplooien. Beschikbaar voor Windows, Mac,
Chrome OS en als app voor iOS en Android.
Lezergame is een educatieve game, ontwikkeld in samenwerking met Martine Ceyssens, auteur van “Mijn kind heeft dyslexie”. Lezergame is bedoeld
om aanvankelijke, maar ook anderstalige, lezers op een speelse manier extra
leestraining te bieden.
De kracht van onze compenserende (voorlees-)software is dat de
software op elk platform en op elk moment toegankelijk is voor jou.
Jouw comfort staat centraal, Sensotec werkt multiplatform:

Uitleg nodig? Onze consulenten en supportmedewerkers staan
voor je klaar. Alle info & demoversie aanvragen op vind je op
www.sensotec.be. Meer info over dyslexie op www.dyslexie.be.

(1) Attesten die in aanmerking komen zijn: een dyslexie of dyspraxie attest, een gemotiveerd verslag, een(inschrijvings)
verslag type 1 t.e.m. 9 of basisaanbod buitengewoon onderwijs, een CLB ADIBib attest. En dit voor alle leerlingen in een
erkende school van het lager en secundair onderwijs en leerlingen uit opleidingstrajecten Secundair na Secundair (Se-nSe) en HBO5 Verpleegkunde (die ingericht worden door secundaire scholen).
(2) Sensotec dyslexieproducten: Alinea, Kurzweil 3000, KNFB Reader & Lezergame.

Volg één
van onze
infosessies
of workshops

Contacteer onze
dyslexieconsulenten.
BEL OF MAIL
050 40 47 41 |
dyslexie@sensotec.be

snel AAN DE SLAG?

Technische support nodig?
050 40 47 47 |
dyslexiesupport@sensotec.be

