Internethulpmiddelen bij dyslexie
(deze lijst is (uiteraard) niet volledig)

Lezen
www.bellcraft.com/deskbot

gratis voorleessoftware voor computers met Microsoft
Windows

Schrijven
Spellingscontroller van tekstverwerkingsprogramma’s Dragon (van spraak naar digitale tekst)

Leren
www.digischool.nl
www.examenblad.nl
www.ezelsbrug.nl
www.lereniseenmakkie.nl
www.teach.nl
www.wrts.nl
www.quizlet.com

leerstof bo en vo
alle examens in het vo met correctievoorschriften
veel ezelsbruggetjes voor school
tips over leren leren
overhoorprogramma vo
overhoorprogramma vo
overhoorprogramma vo

Vakken
Nederlands
www.woordkasteel.com
www.cambiumned.nl
www.spellingjuf.nl
www.spelling.tormentil.nl
www.taaluitleg.nl
www.ned-extra.nl
www.nederlandsetaaltest.nl

oefenspelletjes voor taal en spelling bo
veel informatie over grammatica
filmpjes met uitleg over werkwoordspelling
oefeningen over werkwoordspelling
oefenstof en relevante sites
naslagwerk voor leerlingen van havo en vwo
vaststellen niveau Nederlands met gebruik van
Europees Referentie Kader (ERK)

Engels
www.taaldok.nl
grammatica voor bovenbouw havo en vwo
www.bastrimbos.com/grammar/grammar_index.htm
uitleg en oefeningen grammatica
www.hansonexperience.com/edu-content
uitleg en oefeningen
www.juffrouwengels.nl
uitleg en oefeningen
www.englisch-hilfen.de
uitleg en oefeningen in het Engels
www.newsinlevels.com
uitbreiden woordenschat en oefenen leesvaardigheid
www.bbc.co.uk/newsround
uitbreiden woordenschat en oefenen leesvaardigheid
Duits
www.duits.de

alles over taal en cultuur

Frans
www.hansonexperience.com/edu-content
uitleg en oefeningen
Wiskunde
www.wiskundeonline.nl
www.breukenoefenen.nl
www.studiowiskunde.nl

lessen over lastige wiskundige onderwerpen
uitleg en oefeningen voor vmbo, havo en vwo; ook
instaptoetsen en opgaven met antwoorden
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www.fisme.science.uu.nl/rekenweb/rekenmaar/leerlingen/index.html
rekenspelletjes voor bo en vo
www.beterrekenen.nl/website/index.php?pag=1
uitleg rekenen met hele getallen, breuken, maten,
kommagetallen, procenten, snelheid en gewichten
Geschiedenis
www.youtube.com/user/JORTgeschiedenis
Jort Geschiedenis op YouTube

Studeren met dyslexie
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2634/Dyslexie
http://strvideo.ugent.be/public/studeren_met_dyslexie_nl.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=cqCbCt56aP8

Achtergrondinformatie
www.balansdigitaal.nl
www.tbraams.nl
www.nkd.nl
www.dedicon.nl
www.aangepastlezen.nl
www.minocw.nl
www.stichtingtaalhulp.nl
www.lexima.nl

oudervereniging: kinderen met leer- en
gedragsproblemen
informatie over dyslexie en dyscalculie
Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie
verzorgt gesproken studie- en schoolboeken
verzorgt gesproken romans, kranten en tijdschriften
ministerie van onderwijs met informatie over dyslexie en vo
richt zich op onderzoek en behandeling van dyslexie
commerciële organisatie voor hulpmiddelen als
Kurzweil 3000, Sprint, daisyspelers etc.

Apps (vaak voor iPad, ook voor Windows)
Lezen
Dragon Dictation

(niet gratis) om sms’jes of e-mails in te spreken en onmiddellijk
te lezen; dit gaat zelfs vijf keer sneller dan typen op een
toetsenbord

Firefly

om stukken tekst voor te lezen met verschillende
stemmen in diverse snelheden; dit is een demo-app
(échte app werkt met betaalde Kurzweil-licentie)

Readability

om van webpagina's leesbare artikelen te maken en te lezen
wanneer het uitkomt; om reclames van websites te verwijderen
en de leesbaarheid te vergroten

Woordflitser

om woorden snel te herkennen en te automatiseren

Dyslexie voor iPad

om woorden snel te herkennen en te automatiseren

Speciale Woorden

om de woordenschat te vergroten
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Schrijven
Spelling in beeld

om verschillende spellingregels uitgelegd te krijgen met
bijbehorende oefeningen

WrtsMobile

om woorden te overhoren (idem voor Windows)

I Brainstrom

om een mindmap te maken (lijkt op een ‘woordweb’)

Leren

Muiswerk woordenboek
een woordenboek met meer dan 40.000 Nederlandse woorden
met betekenisomschrijving, synoniemen, tegenstelling en/of een
plaatje ter verduidelijking
MindMeister

om mindmaps te kunnen maken

Vakken
Nederlands
De Taalmeester

om spelling, grammatica, stijl en taaltermen te oefenen

Verbuga

om Franse werkwoorden te oefenen

Der Die Das

om snel het geslacht (der, die, das) te zoeken en te
onthouden

Frans

Duits

Wiskunde

Kruistafels

om tafels van 1 tot en met 12 te oefenen
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