
Van: Scanning Pens info@marketing.scanningpens.com
Onderwerp: Wat als er een pen zou bestaan die luidop je tekst voorleest…

Datum: 6 maart 2023 om 10:53
Aan: trekintaal@gmail.com

Beste onderwijsprofessional,
 
Wat als…?
 
Wat als er een pen zou bestaan die luidop je tekst voorleest…
 
Dan zou je als leerkracht…

met een gerust gevoel naar een volgende alinea of leesregel kunnen
gaan met àl je leerlingen.
leerlingen met lees en/of talige moeilijkheden al zeer vroeg een
hulpmiddel kunnen aanreiken dat bijna net zo laagdrempelig is als een
leeslat
 

Dan zou je als leerling…
zelf kunnen beslissen of je een moeilijk woord wil laten voorlezet.
sneller kunnen nadenken over de betekenis van een zin.
sneller zinsverbanden kunnen leggen en verwijswoorden
interpreteren.
evenveel tijd besteden aan het lezen van een opdracht of oefening als
de leerling naast je. Je zou niet meer het gevoel krijgen de laatste te
zijn die (nog niet) klaar is met lezen.
 

Dan zou je als ouder…
minder tijd moeten besteden aan het begeleiden van het huiswerk van
je kind.
 

Deze ‘C-pen Exam Reader 2’ wordt al succesvol gebruikt in verschillende
Europese landen én de Verenigde Staten van Amerika.
 
De leespen beschikte al over een Nederlandse voorleesstem. Recent werd,
op vraag van enthousiaste gebruikers, ook een Belgisch-Nederlandse stem
toegevoegd.
 
Ook andere talen kregen een terechte uitbreiding in verschillende
taalrepertoires. Vb. Frans-Europees en Frans-Canadees. Je vindt ze allemaal
in dezelfde pen. Je kiest de taal die je wil laten voorlezen uit een menu van
12 verschillende hoofdtalen.
 
De C-pen Exam Reader 2 biedt kinderen (en volwassenen) op school én
thuis hulp bij teksten en ondersteunt zo het zelfstandig werken. 
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Tekstmateriaal moet niet vooraf gedigitaliseerd worden. De pen kan
gebruikt worden los van het internet.
 
Om nog beter naar het woord te kunnen luisteren (of om klasgenoten niet
te storen), kan een koptelefoon worden aangesloten.
 
Klaar voor een demopen?
30 dagen kan je zonder aankoopverplichting de pen uitproberen.
Contact en meer info:

trekintaal@gmail.com, Marianne Housen, Leespenverdeler
www.scanningpens.co.uk
 

Tip:
Vraag kinderen tijdens het oefenen om het woord goed te beluisteren
en daarna juist uit te spreken. Zo oefenen ze op de klankvorm van
een woord en wordt het leren lezen in de schooltaal vooruit geholpen.

 
Gebruik de pen spaarzaam. Trop c’est trop. Een hele zin of alinea
inscannen vermindert het actief lezen. Beter is om de woorden te
laten voorlezen waarbij het kind aarzelt of slechts een korte zin in te
scannen.

 
Via de USB-poort laadt de pen zichzelf op.
 
Check de video’s voor nog meer leesplezier!

Brian Carbarns | Head of Europe Business Development

D: +447919 577 817
M +44 7919 577817
 
brianc@scanningpens.com
 
www.scanningpens.co.uk
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