
Aan de ouders/verzorgers van  
…. 
 
 
 
 
 
 
UCN 16/17 
Zaandam, september 2016 
 
Onderwerp:  Claroread 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Volgens onze gegevens heeft <Voornaam> een dyslexieverklaring. 
 
Op grond van deze verklaring heeft <Voornaam> recht op: 

• extra toets/examentijd  
• in alle lessen mag gebruik gemaakt worden van een eigen laptop/netbook 
• een laptop of vaste computer wordt door school ter beschikking gesteld tijdens de  

toetsmomenten als de leerling daar afspraken over maakt 
• in enkele gevallen omzetten van tekst naar spraak faciliteiten 

 
Voor het omzetten van tekst naar spraak beschikken wij over een schoollicentie  voor het programma 
Claroread. 
 
Dit programma hebben wij geïnstalleerd op een aantal vaste computers en op alle grote laptops die bij 
onze leerpleinen staan. De afname van toetsen kan hier onder verantwoording van de docent en met 
begeleiding van de onderwijs assistenten plaats vinden. 
 
Ouders kunnen voor ongeveer €100,-- een stick met het programma Claroread, aanschaffen voor 
thuisgebruik. Het programma op de stick is hiermee eigendom en kan meerdere jaren gebruikt 
worden. Met deze stick kunnen de leerlingen thuis met de digitale (gesproken) boeken werken.  
Deze bestelling kan alleen via internet plaatsvinden. 
Het besteladres is: 
 
   http://www.opdidaktsupplies.nl/claroread-191.html 
   school invullen   (eventueel Duits toevoegen, is voor de TL2/3/4)  
   in winkelwagen   bestelling afronden 
    
 
De benodigde digitale (gesproken) lesboeken leveren wij aan op USB stick.  
 
De school betaalt deze lesboeken als onderdeel van het boekenfonds. Met deze lesboeken kan 
<voornaam> thuis werken. Bijgesloten is een antwoordstrook voor het gebruik van de lesboeken. De 
leerlingen ontvangen de lesboeken op USB stick in bruikleen.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw A. Steur: 
Emailadres:  a.eerenberg@compaenvmbo.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
J.H. Eshuijs 
Afdelingsleider Theoretische leerweg 
 

 

http://www.opdidaktsupplies.nl/claroread-191.html
mailto:a.eerenberg@compaenvmbo.nl


Bijlage: 

 

Antwoordstrook inleveren uiterlijk donderdag 22 september bij de administratie,                   
(1e verdieping) 

In de week van 3 tot  7 oktober kan je de stick komen halen met het boekenpakket erop. 

 

Antwoordstrook 
 

Claroread  Gesproken boeken 

 

Wil gebruik maken van de gesproken lesboeken: 

Klas:    ………………………………….. 

Naam: …………………………………………………………. 

 

 

 

 

   

 

 
 
 


