Kurzweil – voorleessoftware
Voor wie is Kurzweil
●

Voor leerlingen met een dyslexieverklaring.

Beste kwaliteit, grootste veelzijdigheid
●
●
●

Kurzweil leest digitale boeken en teksten met
Acapela stemmen.
De leerling leest actief mee met de tweekleurige
markering.
Kurzweil is te gebruiken tijdens toetsen en het
landelijk examen.

Sneller en beter schrijven
● De woordvoorspeller en spellingcontrole zijn ideaal voor het
vlot en correct schrijven van teksten.
● Kurzweil leest de zelfgeschreven teksten voor.

Moeilijke woorden snel opzoeken
Kurzweil bevat uitgebreide woordenboeken:
● synoniemen
● beeldwoordenboek
● Van Dale Verklarend Nederlands
● vertalingen

Leerstof structureren en begrijpen
De slimme mindmaptool is handig om samenvattingen te
maken en ideeën gestructureerd op te schrijven.

Minimale systeemeisen Kurzweil 3000 V15
Processor
Minimaal Intel I3, Liefst I5 of AMD equivalent.

Vrije Schrijfruimte
50GB (in deze eis is rekening gehouden met downloaden, installeren en de aanwezigheid van
documenten/boeken op de harde schijf, de Kurzweil installatie zal in totaal rond de 4Gb in
beslag nemen.)

Video RAM
Minimaal 256 MB

Beelschermresolutie
Minimaal 1024x768 pixels, 24 kleuren. Schermafmeting mag u zelf kiezen.

Geheugen
Minimaal 4GB RAM

Besturingssysteem
●
●
●

Microsoft Windows 7 met Service Pack 1
Microsoft Windows 8 of 8.1.
Microsoft Windows 10

LET OP: Kurzweil 3000 werkt enkel op apparaten met een x86 (32-bit) of x64 (64-bit) versie van
Windows. Daarnaast is het voor het gebruik in de klas het sterk aanbevolen om een laptop met
fysiek toetsenboard te gebruiken. (Dit om gezondheidsklachten te voorkomen en productiviteit
te garanderen).

Geluidskaart
Minimaal 16-bit geluidskaart met speakers en eventueel microfoon

Internetverbinding
Om in te loggen is internet vereist.
Wifi standaard 802.11 AC 2x2 MIMO moet ondersteund worden

Virusscanner
Up-to-date virusscanner moet geïnstalleerd zijn. PC’s zonder een up-to-date virusscanner worden
binnen het schoolnetwerk automatisch in quarantaine in gezet. Hierdoor is er op school niet met de
laptop te werken

Let op! Als er ook met Word documenten gewerkt moet gaan worden, is een
lokaal geïnstalleerde versie van MS Word vereist.

FAQ Kurzweil
Wanneer zijn de instapmomenten voor Kurzweil
Instapmoment 1
Start schooljaar alleen voor leerlingen die al met Kurzweil werken vanaf de basisschool
Aanmelding voor 30 augustus via aanmeldingsformulier
instapmoment

sluitingsdatum

start lessen

2

11 oktober

½ november

3

13 december

½ januari

4

14 februari

½ maart

5

10 april

½ mei

Mijn kind start instapmoment 1, moeten de papieren boeken besteld worden?
Het is verplicht de papieren boeken aan te schaffen. Zonder papieren boeken mag er niet met
digitale bestanden gewerkt worden. Ook kan het zijn dat de laptop een keer defect is, dan moet er
ten allen tijde op de papieren boeken teruggevallen kunnen worden.

Waar kan ik de digitale boeken voor Kurzweil downloaden of bestellen?
Kurzweil boeken zijn gratis te downloaden binnen de “Bookstore” een eigen website van school. De
boeken zijn ook tegen een vergoeding te bestellen via Dedicon.
Nadat uw kind is aangemeld voor Kurzweil, krijgt u via de mail de inlog- aanmeldinformatie voor de
Bookstore en de informatie over hoe u de boeken kan bestellen bij Dedicon. Deze mails ontvangt u in
de eerste schoolweek.

Zijn er in de Bookstore van school alleen studieboeken beschikbaar?
Naast de digitale studieboeken hebben we inmiddels ook een grote collectie aan leesboeken in
verschillende talen beschikbaar. Ook de oefenexamens op Kader, TL, Havo en VWO-niveau zijn in
Kurzweil beschikbaar.

Mijn kind gaat werken met digitale lesmethodes, heeft het dan zin om met
Kurzweil te gaan werken?
Dit is wel mogelijk, maar binnen deze digitale methodes zit vaak een voorleesfunctie ingebouwd.
Wellicht dat deze ondersteuning al volstaat.

Ik heb zelf Kurzweil aangeschaft, mag er gebruik gemaakt worden van de
Kurzweilbestanden van school?
Ja, dit kan. Al de materialen zijn voor alle dyslectische leerlingen van onze scholen beschikbaar. Het is
wel van belang dat u uw kind opgeeft via het aanmeldingsformulier.

Op de basisschool al met Kurzweil gewerkt, krijgt je dan ook cursus?
Voor leerlingen die al werken met Kurzweil gaan we ervan uit dat ze het programma kennen. Het is
altijd mogelijk om aan te sluiten bij de lessen van instapmoment 2. Dit gaat in overleg met de
dyslexiecoach.

Werkt Kurzweil op Chromebooks, tablets of Apple?
Op een Chromebook en tablet is alleen het onderdeel lezen mogelijk. Schrijven en toetsen maken
kan niet op dit device. Voor Apple is er wel een Kurzweilversie beschikbaar, maar de interface is
geheel anders. Daarom ondersteunen wij dit als school niet.

Moet ik de laptop verzekeren tegen val- en waterschade?
Wij adviseren u om de laptop te verzekeren. Bij sommige laptops wordt dit bij de aankoop
aangeboden. School is niet aansprakelijk, mocht er op school iets met de laptop gebeuren. Raadzaam
is om een goede laptoptas/rugzak aan te schaffen.

Moet mijn kind oortjes, oplader en een muis meenemen naar school?
Zonder oortjes mag er niet met Kurzweil gewerkt worden. Het doel van Kurzweil is het laten
voorlezen van de boeken. Het is belangrijk dat de laptop altijd voldoende opgeladen is, zodat er niet
met een oplader in de klas gewerkt hoeft te worden. Er zijn namelijk niet voldoende stopcontacten in
de klas om alle laptops op aan te sluiten. Een muis is aan te raden. Er zijn functies die met de
mousepad moeilijker uit te voeren zijn.

Kan ik Kurzweil uitproberen?
U kunt een demo aanvragen bij Lexima, welke u na installatie 30 dagen kunt uitproberen.
https://formulieren.lexima.nl/aanvraag-demo-kurzweil-3000

De contactpersonen Kurzweil tot aan de zomervakantie.
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Teylingen College KTS
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Fioretti College Lisse

Mevrouw M. Knetsch
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Mevrouw P. Beuk
Mevrouw M. Allard
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