Handleiding gesproken tekst op de laptop ( gratis )

1. Google Chrome
Voor het voorlezen van alle teksten op internetpagina’s heb je Google Chrome nodig. Je kunt
dit installeren door via www.google.nl op Chrome te zoeken en vervolgens het programma
te installeren.
Hoe download je de voorleesfunctie?
1.
Ga naar de Google Chrome webstore en zoek naar Speak It
(https://chrome.google.com/webstore/detail/speakit/pgeolalilifpodheeocdmbhehgnkkbak)
2.

Klik op Speak It (bij extensies) en klik op + Gratis

3.

Klik op Toevoegen

4.

Je krijgt een scherm te zien waarop staat dat Speak It succesvol is toegevoegd. Bij
“Voice” kun je de taal aanpassen. Je kunt kiezen uit de taal waarin de tekst die je wilt
laten voorlezen geschreven is. De taal die na de installatie aan staat is Engels.

5.

Speak It is nu geïnstalleerd. Ga naar een willekeurige webpagina. Selecteer de tekst
die je wilt laten voorlezen en klik op de rechtermuisknop en klik op Speak It. De tekst
wordt nu voorgelezen.

6.

Wil je de taal aanpassen? Klik bij de adresbalk met de rechtermuisknop op de
luidspreker

en ga naar opties. Selecteer bij Voice de juiste taal van de tekst.

2. Microsoft Office
Voor het voorlezen van alle teksten van Office (dus ook Word en OneNote) moet het
Microsoft Speech Platform worden gedownload
Ga als volgt te werk als je Microsoft Speech Platform wilt downloaden en installeren:
1.

Ga naar het Microsoft Downloadcentrum en download Microsoft Speech Platform.
(http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24974)

2.

Volg de aanwijzingen om het spraakplatform op de computer te installeren.

3.

Nu moet de Nederlandse stem nog worden gedownload.
Ga naar de volgende link:
http://office.microsoft.com/nl-nl/word-help/de-functie-uitspreken-met-meertalige-ttsgebruiken-HA101825279.aspx?CTT=5&origin=HA102066711
4.

Ga naar beschikbare talen en klik op Nederlandse TTS-engine (Nederland) downloaden

3.

Volg de stappen en installeer het programma.

4.

Op een Word document.

5.

Je kunt de opdracht Uitspreken als volgt toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang:
Klik naast de werkbalk Snelle toegang op Werkbalk Snelle toegang aanpassen.

6.

Klik op Meer opdrachten.

7.

Selecteer Kies opdrachten uit in de lijst Alle opdrachten.

8.

Ga naar de opdracht Uitspreken, selecteer deze en klik op Toevoegen.

9.

Klik op OK.

10.

Wanneer je de opdracht wilt gebruiken, klik je op het pictogram op de werkbalk
Snelle toegang.

Nadat je de opdracht Uitspreken hebt toegevoegd aan de werkbalk Snelle toegang, kun je
losse woorden of stukken tekst laten uitspreken door de gewenste tekst te markeren en op
de opdracht Uitspreken te klikken.

3. Amis















Met het programma AMIS kun je leesboeken luisteren.
Amis is geïnstalleerd op alle computers op het JRL.
Bij de mediatheek ligt een overzicht van de boeken van de verplichte leeslijsten op
het JRL
die beschikbaar zijn op daisy cd.
Deze cd’s moeten door de leerlingen zelf worden geleend via het loket ‘aangepast
lezen’
via internet.
Op www.aangepast-lezen.nl moet je je registeren. Hierna is het eenvoudig zoeken via
de zoek functie in het scherm. De boeken worden toegezonden en mogen 2
maanden geleend worden.
Bij je plaatselijke bibliotheek kun je ook daisy cd’s lenen, deze liggen niet bij elke
bibliotheek op voorraad, maar zijn wel altijd te reserveren.
Bij de mediatheek zijn enkele examen cd’s te leen om mee te oefenen. Vraag hier
naar aan de balie.
In de loop van jouw examenjaar zal je persoonlijk gevraagd worden of je tijdens je
examen gebruik wilt maken van daisy cd’s.
Denk hier alvast heel goed over na, en neem de tijd om met het programma te
oefenen.
Amis is ook thuis gratis te downloaden via
www.daisy.org/amis/download/translations.
Kies dan de ‘Dutch version’

