
Voorleessoftware op Huizermaat 
Als uw kind dyslexie heeft en daardoor leesproblemen ervaart, kan het helpend zijn 
om gebruik te maken van een programma wat teksten voorleest. Op Huizermaat 
gebruiken de leerlingen in de onderbouw TextAid en in de bovenbouw Claroread. 
Dit vanwege het gebruik van Chromebooks in de onderbouw en het 
examenregelement in de bovenbouw, wat internettoegang verbiedt. Derdeklassers 
mogen zelf kiezen. U kunt voor beide programma's kiezen uit meerdere opties

Voorleessoftware voor thuisgebruik:

a) persoonlijk aanschaffen van het programma: u kunt beide programma's zelf 
aanschaffen indien u dit wilt. Hieraan zijn kosten verbonden. TextAid is een cloud-
oplossing. Dit betekent dat je het programma overal kan gebruiken, mits er een 
internetverbinding beschikbaar is. TextAid zelf aanschaffen kost €85, maar kan ook 
voor 1,3 of 5 jaar gekocht worden. ClaroRead is een software programma wat je kan 
installeert op 3 laptops/computers en geen internet behoeft. Van ClaroRead zijn 
verschillende versies beschikbaar, van standaard tot uitgebreid. De meest eenvoudige 
versie voldoet. Deze kost €185. Informatie en een demo van beide programma's is te 
vinden op https://www.woordhelder.nl. 

b) een jaarabonnement via school nemen: Zowel voor Claroread als voor TextAid kan 
een abonnement via school worden aangevraagd. Deze versies hebben dezelfde 
mogelijkheden. Het jaarabonnement kost in beide gevallen 35 euro per jaar en kan via 
mij (alouwerse@gsf.nl) worden aangevraagd. Ik meld uw kind aan binnen twee weken 
nadat uw aanvraag binnen is. Ik geef vervolgens door aan onze administratie dat er een 
factuur naar u kan worden gestuurd voor het gebruik van Claroread of TextAid. Het 
abonnement loopt tot 1 augustus van dat schooljaar.  

De digitale schoolboeken die geschikt zijn om met Claroread en TextAid voorgelezen te 
worden, kunt u bestellen bij Dedicon via https://educatief.dedicon.nl/. 
School vergoedt naar redelijkheid de aanschafkosten van deze bestanden, hiervoor 
dient u de factuur met het betaalbewijs + uw eigen bankgegevens naar ons secretariaat 
e-mailen (hzm-admi-mail@gsf.nl). 

Voor gebruik op school 
Voor het maken van toetsen met ClaroRead of TextAid moet op de dyslexieverklaring of 
in het onderzoeksrapport staan dat uw kind baat heeft bij het gebruik van 
voorleessoftware. Voor het maken van toetsen met voorleessoftware gaat de leerling 
altijd naar de mediatheek waar hij/zij de toetsen op de apparatuur van school maakt. 
Hiervoor vragen wij u en uw kind om een protocol te ondertekenen. In dit protocol 
staan de afspraken over het gebruik van de laptop, de software en het aanvragen van 
toetsen met ClaroRead of TextAid.  
Als uw kind hiervan gebruik wil maken, kunt u mij mailen. Dan zal ik u de werkwijze 
opsturen, zodat u deze samen met uw kind kunt ondertekenen. Om meer te weten te 
komen over Claroread: www.claroread.nu. Om meer te weten te komen over TextAid 
kunt u terecht op https://www.woordhelder.nl/textaid. 

https://educatief.dedicon.nl/
https://www.woordhelder.nl/textaid
www.claroread.nu



