
Checklist om met de ouderavond mee te kunnen doen 

 

ClaroRead (en optioneel Boeklezer) is geïnstalleerd op de computer of je hebt 

ClaroRead geïnstalleerd op een USB-stick. Als je Claro Boeklezer gebruikt wordt 

dit altijd geïnstalleerd op de computer zelf. Heb je Boeklezer in combinatie met 

ClaroRead op USB moet je ook voorleesstemmen hebben geïnstalleerd. 

 

ClaroRead start op en de stemmen werken. Dit kun je controleren door in de 

werkbalk van ClaroRead op de knop instellingen te klikken. 

  

en daarna op de knop test.  

 

Je hoort nu “Dit is een test van de huidige stem”. 

 

Microsoft Word is geïnstalleerd. Het programma werkt ook als het geopend wordt. 

 

Adobe Reader is geïnstalleerd op de computer. Tip: met deze link kunt u dat gratis 

downloaden en installeren: https://get.adobe.com/nl/reader/ 

 

 

  

https://get.adobe.com/nl/reader/


Meest gestelde vragen tijdens de ouderavond 

 

Ik kan de ClaroRead werkbalk niet verplaatsen 

Standaard staat de werkbalk van ClaroRead zo ingesteld dat deze niet te verplaatsen is. 

Handig is om ClaroRead zo in te stellen dat u deze werkbalk wel kan verplaatsen.  

Ga naar pagina 9 van de vaardigheidstraining om de werkbalk zwevend in te stellen. 

 

Wanneer ik klik op homofonen wissen worden de homofonen niet zwart 

Het is mogelijk dat de Homofonen niet meer zwart worden. Maak dan een selectie van de 

tekst en maak de tekst met Microsoft Word weer zwart door de tekstkleur aan te passen.  

 

 

Waar vind ik de bestanden die in de training geopend moeten worden 

Op pagina 3 vindt u de downloadlink voor het downloaden van de bestanden. Het zijn 9 

bestanden. Het is een ZIP file. U kan de ZIP file het beste uitpakken door rechts te 

klikken op de ZIP file en vervolgens te kiezen voor ‘Alles uitpakken…’ 

 

Ik kan het Wordbestand niet direct voor laten lezen 

Dat klopt. Dit bestand komt van internet en Word vertrouwt deze bestanden niet direct. 

In Word moet de gebruiker kiezen voor ‘bewerken inschakelen’  

 

 

 

 

 

 

Of bij ‘BEELD’ kiezen voor ‘Document bewerken’ 


