Snelstart
Read&Write
Read&Write is de nieuwe extensie voor Chromebooks en de Google Chrome browser op
elk platform (Chromebook, Windows, Mac etc.), waarmee iedereen makkelijker en beter
kan lezen en schrijven. De gebruiksvriendelijke menubalk in de browser maakt
documenten (bijvoorbeeld Google Docs) en webpagina's toegankelijker. Read&Write
biedt ondersteuning aan iedereen die moeite heeft met lezen en schrijven (zoals bij
dyslexie), op school of op de werkplek.

Werkbalken Read&Write
Read&Write kan gebruikt worden tijdens het lezen, schrijven en studeren op het internet.
Je kan een internetpagina naar keuze openen via de Chrome-browser. Hierna verschijnt
rechts boven een Read&Write icoontje. Wanneer je hierop klikt verschijnt de Read&Write
werkbalk.

Daarnaast heeft Read&Write een werkbalk voor de omgeving in Google Drive of Office
365. Om een tekst te schrijven of te lezen kan je naar www.drive.google.com of
www.onedrive.live.com. Deze werkbalk zal verschijnen:

Read&Write heeft ook een werkbalk voor PDF bestand. Bij het openen van een PDF
bestand zal deze werkbalk verschijnen:

De meeste functies kunnen in alle omgevingen gebruikt worden. Deze snelstart
behandelt de belangrijkste functies van Read&Write bij het lezen, schrijven en studeren.

Lezen met Read&Write
1) Ga naar een internetpagina naar keuze, digitale methode of open een tekst in Google
Drive of One Drive. Gebruik de volgende knoppen
lezen, te pauzeren of te stoppen.

om de tekst voor te

2) Klik op
en vervolgens op opties om bij ‘spraak’ leesinstellingen te wijzigen.
Probeer eens een andere leesstem of leessnelheid.
3) Selecteer een moeilijk woord in de tekst en klik op
om de betekenis van dit
woord op te zoeken via het woordenboek. Gebruik het beeldwoordenboek op dezelfde
manier, maar klik nu op
deze knop

om een afbeelding te zien van het moeilijke woord. Via

kun je het geselecteerde woord opzoeken via de Google zoekmachine.

4) Klik op
om je geselecteerde woord te vertalen naar een andere taal. Klik op
en vervolgens op opties om bij ‘spraak’ de taal, waarin je het geselecteerde woord wil
vertalen, te wijzigen.
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5) Gebruik de schermafdruk lezer
om alle tekst die in het selectiekader valt voor te
lezen. Dit kan handig zijn bij het lezen van tekst die je niet kan selecteren.
6) Klik op het schermmasker
om het beeld te verduisteren waar de muis niet staat,
waardoor alleen een klein gedeelte van het scherm oplicht.
7) Klik op deze knop
om de internetpagina te vereenvoudigen zodat alleen de
relevante tekst van de pagina wordt getoond. Deze knop is alleen aanwezig in de
werkbalk van de Chrome-browser.
8) Klik op de knop ‘voorlezen oefenen’
om de tekst groter te maken en verder uit
elkaar te zetten. Je kan dan jezelf opnemen en terugluisteren. Dit kan handig zijn om
het voorlezen van een bepaalde tekst te oefenen!

Schrijven met Read&Write
1) Wil je zelf een tekst schrijven? Ga naar Google Drive of Office 365 en open een nieuw
leeg document en schrijf een tekst over je hobby.
2) Gebruik de spellingscontrole van de tekstverwerker en gebruik de woordvoorspeller
om lastige of lange woorden te typen. Type bijvoorbeeld een ‘hok’ en kijk of je
hockey kan vinden.
3) Klik op tekst inspreken
wat er gebeurt!

, wacht tot de microfoon verschijnt en spreek iets in. Kijk

Studeren met Read&Write
1) Open een PDF document via Google Drive of Office 365.
2) Selecteer belangrijke woorden of zinnen in te tekst en klik dan op de
markeerstiften

om bijvoorbeeld een samenvatting te maken

3) Om een geluidsbestand te maken selecteer je de desbetreffende tekst en klik dan
op Luister je geluidsbestand terug.

Read&Write leest:
 Websites
 Google Documenten
 Google Presentaties
 Office 365
 PDF
 ePubs
Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende mogelijkheden van het
programma Read&Write, verwijzen wij u graag van de bijbehorende handleiding.
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