Betreft: Kurzweillicentie voor € 30 per schooljaar

Torhout, vrijdag 1 september 2017
Beste ouder

Het programma Kurzweil 3000 biedt leerlingen met dyslexie ondersteuning aan bij het
lezen, schrijven en studeren. Kurzweil is bruikbaar vanaf het basisonderwijs en wordt ook
op school ter beschikking gesteld voor alle leerlingen met een dyslexie-attest.
Het programma leest luidop voor in 13 talen en ondersteunt het begrijpen en verwerken van
tekst met beeldwoordenboeken. Je kunt met het programma niet alleen je cursussen laten
voorlezen, maar ook bijvoorbeeld webpagina’s.
Inbegrepen in het programma:


27 woordenboeken, waaronder de Van Dale woordenboeken en verklarend
Nederlands



verschillende tools om de leerstof te structureren



een duidelijke hoorbare spellingscontrole en woordvoorspelling

Bij installatie kun je het gebruikersprofiel zelf instellen zodat het programma meteen opstart
met de juiste instellingen. Alle werkbalken en woordenlijsten zijn ook aanpasbaar.
Kurzweilleerlingen kunnen gratis digitale adibib-boeken krijgen, bovenop de papieren
exemplaren van hun boeken, zodat ze al hun lesmateriaal ook op de pc ter beschikking
hebben.
Het programma is te gebruiken op Windows en Mac-computers en ook op tablets. Je hebt
via de school steeds toegang tot de nieuwste versie van het programma, en dat tot en met
31 augustus van het huidige schooljaar.
De normale prijs van deze weblicentie is 247,80 EUR per jaar. Als school kunnen we deze
licentie aanbieden voor 30,00 EUR per schooljaar.
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Indien je wenst gebruik te maken van dit aanbod, kan je intekenen via http://www.sintrembert.be (doorklikken naar: secundaire scholen, algemeen, inschrijven Kurzweil).
Intekenen kan t.e.m. 27 oktober 2017.
Indien je vorig schooljaar al intekende op dit aanbod én de vraag tot verlenging bevestigde,
hoef je de registratie en installatie niet opnieuw te doorlopen.
De software en de nodige gegevens worden dan via een enveloppe aan jouw zoon/dochter
bezorgd.
Het bedrag van €30 wordt verrekend op de volgende schoolrekening.
In de loop van de maand juni (2018) zal u ook de mogelijkheid krijgen om de licentie, indien
gewenst, voor een schooljaar te verlengen.
Met vriendelijke groet

Ann Stael
Algemeen directeur Scholengroep Sint-Rembert vzw
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