
         
   
Beste ouder,   
        
Het gratis voorleessoftware project LeesVoor! Vlaanderen 
van de Vlaamse overheid loopt voor het  3de jaar. 
Miste je de start in september? 

Geen nood, je kan je zoon of dochter nog steeds registreren. Zo kan hij of zij de software altijd en overal 
gebruiken, want het Sensotec aanbod is geschikt voor alle systemen en toestellen, ook Chromebooks!  
Lees snel verder.

 Ga na of je kind recht heeft op gratis voorleessoftware 
De software is gratis voor leerlingen in het gewoon basis- en secundair onderwijs met een 
attest van een lees- of schrijfbeperking en voor leerlingen in het buitengewone onderwijs.

Wel een nood, maar (nog) geen attest? 
Overleg met de school & het CLB of je zoon of dochter in aanmerking komt voor een ADIBib attest 
(www.adibib.be, digitale schoolboeken). Ook met dit attest kan je de software gratis verkrijgen.

 Schrijf je kind in via www.adibib.be
Alle info over het LeesVoor project vind je op: www.sensotec.be/leesvoor. Op het tabblad ouders wordt 
alles wat je als ouder moet weten gebundeld. Je kind inschrijven doe je op www.adibib.be. Tip: Check met de 
school of zij hier nog geen stappen voor hebben ondernomen. Scholen die de aanvraag doen, vragen hiervoor 
steeds de ouderlijke toestemming. 
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Heeft je kind een lees-, schrijf- of leerprobleem?
Is Nederlands de 2de taal voor zoon of dochter? 

Dan kan je gebruik maken van voorleessoftware. De (voorlees)software van Sensotec, ALINEA & KURZWEIL 3000, 
helpt je kind vlotter te lezen, foutlozer te schrijven, beter te begrijpen en gemakkelijker te leren. De soft-
ware doet meer dan voorlezen alleen. De verklarende, vertalende en beeldende woordenboeken leggen moeilijke 
woorden uit. Vertalen, homofonen en werkwoordvervoegingen opzoeken, markeren en samenvatten,  ... het zit er 
allemaal in.  Op de achterzijde vind je meer details.

Kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte 
die ALINEA of KURZWEIL 3000 gebruiken zullen:

 5 meer lees- en leerplezier ervaren
 5 meer zelfvertrouwen krijgen
 5 zelfstandiger kunnen werken

Hoe 
schrijf 
je in?



 5 di 3/03 - Kortrijk 
 5 do 5/03 - Wijnegem
 5 di 10/03 - Leuven
 5 di 17/03 - Gent
 5 do 19/03 - Hasselt

Met telkens een namiddag- en 
avondsessie van anderhalf uur.

Schrijf je snel in op: 
www.sensotec.be/infosessies

snel AAN DE SLAG?

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

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

KIES VOOR ALINEA OF K3000 & KRIJG TOEGANG TOT:
 5 Lees-, schrijf- en leerondersteuning voor elk platform, ook installatievrij!
 5 Allerlei documenten: gedrukte tekst via scannen, tekst- en foto-pdf, ADI-

Bib digitale schoolboeken, beeldbestanden, MS Office, websites en e-mail
 5 Actieve leesondersteuning dankzij het luidop laten voorlezen in  

verschillende talen (steeds minimaal NL,FR, EN, DE) met (dubbele) markering. 
 5 Ruime keuze aan tekstselectiemogelijkheden en de beschikbaarheid van 

een uitspraakwoordenboek.
 5 Verklarende-, vertalende- en beeldwoordenboeken in bijna alle toepassingen. 

Daarnaast ook: werkwoordvervoegingen, homofonen, synoniemenwoorden-
boek, online vertaalfunctie en Vlaamse gebarentaal woordenboek.

 5 Ruime invulmogelijkheden in documenten dankzij de notities,  
bladwijzers, voetnoten en tekentools. 

 5 Al dan niet corrigerende en/of dyslexiespecifieke woordvoorspelling,  
spellingcontrole en werkwoordondersteuning.

 5 Handige markeer-en samenvattools in bijna alle toepassingen. 

De ALINEA suite bestaat uit:
 5 De desktop oplossing Alinea voor Windows
 5 De mobiele oplossing Alinea (app) voor iOS en Android
 5 De browser oplossing Alinea Web2Speech
 5 De cloud (online) oplossing Alinea voor de Cloud

Alinea combineert ideaal met het gekende pdf-formaat en is in 
alle toepassingen minimaal in de 4 hoofdtalen (NL, FR, EN en 
DE) beschikbaar.

www.sensotec.be/alinea
www.sensotec.be/kurzweil3000

KURZWEIL 3000 (K3000) biedt het volgende:
 5 Kurzweil desktop voor Windows & Mac
 5 Kurzweil mobile (app) voor iOS, Android
 5 De Chrome extensie Web2Speech
 5 Sensotec Web-app in de cloud 

Kurzweil werkt met het bestandsformaat (KES) dat specifiek 
ontwikkeld werd voor mensen met leesproblemen.  Naast de 4 
hoofdtalen biedt Kurzweil nog extra talen aan.

“Interessant, maar ik ken niets van software. 
Hoe gaan we dat installeren en leren gebruiken?”
Geen nood. Onze toepassingen zijn zeer gebruiksvriendelijk. 
Sensotec organiseert naast gratis infosessies ook nog softwarespecifieke 
kennismakingssessies en hands-on workshops waarin jij en je kind  alle tips & 
tricks aangeleerd krijgen. Je hoeft dus helemaal geen computerexpert te zijn! 

Sensotec nv | Vlamingveld 8 - 8490 Jabbeke | www.dyslexie.be - www.sensotec.be

Gratis infosessies ouders 
& kinderen voorjaar 2020:


