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Zelfzeker 

 

Zelfstandig 
Zelfvertrouwen 

Jaarabonnement SprintpluS
De jaarlijkse Sprintplus weblicentie (incl. Van Dale woorden-
boeken en SprintoCr) download je online en installeer je op 
een onbeperkt aantal toestellen. updates en upgrades zijn 
inbegrepen, zo ben je zeker dat je steeds de laatste versie 
hebt. per jaar kan je kiezen of je jouw licentie verlengt. Wist je 
trouwens dat je met de weblicentie jouw eigen Sprintplus-stick 
kan maken? meer info vind je op onze website.

www.sprint-plus.nl www.jabbla.com

SprintoCr
Wil je een tekst laten voorlezen maar 
heb je enkel een papieren versie? Zet 
papieren documenten meteen om 
in leesklare digtale bestanden met 
SprintoCr.

Sprintplus helpt met lezen van documenten en informatie op 
internet, schrijven van e-mails en Facebookberichten. ben je veel 
onderweg? ideaal! maak een mp3 van je teksten en  
beluister dit in de auto, de trein of op de fiets.

met Sprintplus in de klas kan iedereen vlot meevolgen. leerlingen 
met lees-, leer- of schrijfproblemen werken op de computer en 
kunnen zelfstandig aan de slag, net als de andere leerlingen.  
Sprintplus is ook jouw examenbuddy. Sommige functies zoals  
spellingcontrole, woordenboeken en/of woordvoorspeller kan de 
leraar uitschakelen met een paswoord.

een document ingevuld met Sprintplus openen en afdrukken  
zonder je eigen licentie? Dat kan, met de gratis SprintViewer.  
Deze handige tool kan je ook gebruiken om pdf-bestanden voor  
te bereiden en leesklaar te maken.

Voor scholen, hogescholen, universiteiten en bedrijven zijn er 
Sprintplus-pakketten met meerdere licenties beschikbaar.

inDiViDueel 
Je kan de Sprintplus weblicentie op zoveel 
toestellen installeren als je wilt.

GeZamenliJK 
Kies voor de sitelicentie indien iedereen 
thuis en op school met de nieuwste versie 
van Sprintplus wil werken. Dit zijn jaar-
abonnementen aangepast aan de grootte 
van je organisatie.

Waarom SteeKt SprintpluS erboVen uit?
Probeer het zelf uit en download de demoversie op www.sprint-plus.nl.  
Zo kan je SprintPlus gratis uittesten gedurende twee maanden.

In het speciaal, primair of 
voorgezet onderwijs, 
aan de hogeschool of universiteit,  
tijdens het werk...
Op SprintPlus kan je vertrouwen.

info@sprint-plus.nl

SprintpluS: thuiS, onDerWeG,
op SChool oF op het WerK

SprintpluS: inDiViDueel
oF GeZamenliJK



1 Kies de voorleestaal

2 Kies de voorleessnelheid

3 Kies de manier van voorlezen:

•	  Voorlezen

•	  Klanklezen

•	  lettergrepen

•	  Synthese

4   Kies de leeseenheid:

  Woord

  regel

  Zin

  alinea

  pagina

5   Gebruik de voorleesknoppen:

beter Spellen en SChriJVen

Je hoort wat je schrijft. iedere letter, woord of zin die je tikt, krijg je te horen. Zo merk je 
sneller fouten op. De spellingscontrole controleert de tekst op spelfouten en Sprintplus leest 
de suggesties voor. 

restooran, kompjoeter, spaggettie, … al die moerluke woortjes. De dyslexie-specifieke 
woordvoorspeller van Sprintplus helpt je hierbij. naast de gewone voorspellingen krijg je 
ook een lijst met mogelijke correcties. Deze correcties houden rekening met het verwisselen 
van letters (vb. p en b) maar ook met fonetische informatie (vb. kompjoeter en computer) en  
samengestelde woorden (vb. politie agent).

eFFiCiënter StuDeren

Sprintplus leest voor in het nederlands, maar ook in het engels, 
Duits of Frans. Zo begrijp je sneller wat er staat. Je hoort  
meteen de juiste uitspraak. met de markeerstiften van Sprint-
plus maak je makkelijk overzichtelijke schema’s en samenvat-
tingen. bepaal zelf de layout: zet bepaalde titels in het vet, laat 
tekst inspringen of neem kleuren over.

DireCt in miCroSoFt WorD én in anDere proGramma’S

Sprintplus werkt rechtstreeks in je vertrouwde microsoft Word. 
Dankzij de handige werkbalk heb je meteen toegang tot alle  
mogelijkheden van Sprintplus.

 
onmiDDelliJK aan De SlaG met pDF-beStanDen

met Sprintplus open je direct pdf-bestanden, dus ook digitale 
(school)boeken. Sprintplus leest ze meteen voor. ook oefeningen 
uit je werkboek vul je zo op de computer in. Via taalvelden  
schakelt Sprintplus om naar de juiste taal.

SprintpluS Groeit mee
met JonGe KinDeren Die leren leZen en SChriJVen

Sprintplus kan ingezet worden bij kinderen die de wondere taalwereld ontdekken. het programma 
is ideaal om te remediëren en te oefenen. (taal)leraren en remedial teachers bereiden er teksten, 
oefeningen of lessen mee voor.

met VolWaSSenen met DySlexie, leeS- oF SChriJFproblemen

ook volwassenen die kampen met leesproblemen, zetten grote stappen vooruit dankzij Sprintplus. 
 

met StuDenten Van het VoortGeZet en hoGer onDerWiJS

Sprintplus is een handig hulpmiddel bij het studeren. het programma zet je op weg naar duidelijke 
schema’s en nuttige samenvattingen. 
 

met ieDereen Die een VreemDe taal leert

Sprintplus is perfect geschikt om anderstaligen nederlands te leren. of om nederlandstaligen beter 
engels, Duits of Frans te laten spreken en schrijven. en dat op elke leeftijd.

Vlotter leren leZen

Sprintplus ondersteunt klanklezen. het programma spelt woorden fonetisch.  
De Sprintplus tekstverwerker kan de woorden ook in lettergrepen opsplitsen.  
een werk-wij-ze die ga-rant staat voor re-sul-taat!

ZiJ Zei Dat ZiJ piJn haD in haar ZiJ … Wat nu?
Zogenaamde homofonen, bijvoorbeeld ‘zei’ en ‘zij’ klinken hetzelfde, maar worden anders  
geschreven. bij die woorden kan je dus niet meteen horen of je ze wel juist schrijft.  
Sprintplus duidt daarom alle homofonen in een tekst aan. met een tekening, een verklaring  
en enkele voorbeeldzinnen. Zo ben je altijd helemaal mee.

“Zelfzeker en zelfstandig dankzij Sprintplus.”

De SprintpluS WebliCentie
met een weblicentie Sprintplus ben je altijd zeker van de laatste versie.  
installeer de software op verschillende toestellen (pc, laptop of Windows tablet).  
Sla je de deur achter je toe en besef je dan pas dat je je bent vergeten uitloggen?  
Geen probleem, je kan Sprintplus op 3 toestellen gelijktijdig gebruiken.

Sneller leZen

Sprintplus leest een volledige tekst voor, zelfs de moeilijke woorden.  
Zo zet het programma de gebruiker op weg naar vlottere leesprestaties. 
Jij behoudt de controle. met de klik-en-lees methode lees je wat je wil.  
een woord? een zin? Jij selecteert en Sprintplus leest. een boek of tekst  
beluisteren op je mp3-speler? Komt in orde, met Sprintplus.

Snel ietS opZoeKen in een (beelD)WoorDenboeK?  
oF een teKSt Vertalen? 

Soms zit je vast in een tekst omdat je een woord niet begrijpt. extra 
visuele uitleg verduidelijkt op een snelle en eenvoudige manier de  
woorden in een tekst. Daarom bevat Sprintplus 3 standaard een  
beeldwoordenboek.

Daarnaast kan je Sprintplus uitbreiden met de Van Dale-woordenboeken. 
Dat helpt je snel iets te begrijpen of te vertalen. De woordenboeken  
bevatten heldere omschrijvingen, correcte vertalingen en duidelijke  
voorbeelden. bovendien krijg je extra informatie over grammatica.  
alle verklaringen, vertalingen en voorbeelden kan je laten voorlezen.

WebSiteS, mailS, preSentatieS, SoCiale meDia, …  
SprintpluS leeSt Ze Voor

‘luisteren’ naar internetpagina’s, e-mails, powerpoint-presentaties, Facebookberichten, … 
met de Sprinter-leesknop laat je in de meest uiteenlopende programma’s tekst voorlezen. 
Gewoon selecteren, op de Sprinter-leesknop klikken en je hoort wat er staat.

Sprintplus is een handig voorleesprogramma dat je helpt met lezen, 
spellen en schrijven. Je wordt ondersteund zodat je zelfstandiger kunt 
werken, betere resultaten haalt en uiteindelijk meer zelfvertrouwen hebt. 
ontdek waarom Sprintplus erboven uitsteekt.

VoorleZen

Vorige
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SChriJVen

1              Spreken tijdens  
              het typen inschakelen

2 Spellingscontrole

3 homofonen aanduiden

 

4    Woordvoorspeller Skippy

  

5    Volledige tekst laten voorlezen

StuDeren 

1 Woordenboeken

2 Kernwoorden markeren 
 moeilijke woorden markeren 

3 Samenvatten

 

4       tekst opnemen 
    en beluisteren


