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Met Look to Read kunnen kinderen met een 
beperking onafhankelijk aan de slag met 
boeken en er plezier aan beleven. Geschikt voor 
oogbesturing, schakelaar en directe selectie.

Iedereen kan plezier hebben met Look to Read 
als deel van de reis naar geletterdheid – of je nu 
net begint of al wat leesvaardigheden hebt. Ieder 
boek is volledig toegankelijk met de leuke inhoud 
en leeractiviteiten om je bij iedere fase te helpen.

Voor wie is Look to Read?
Look to Read is geschikt voor wie leert met 
hulpmiddelen voor ondersteunde communicatie, in 
iedere fase van de reis naar geletterdheid, inclusief 
degene die: 
•  Oorzaak en gevolg begrijpen en toegangs

vaardigheden ontwikkelen
•  Voor de eerste keer onafhankelijk boeken 

ontdekken 

Belangrijkste eigenschappen
• 16 originele geanimeerde verhalen
• 4 stadia van vooruitgang
• Gesymboliseerde spraakgrids voor ieder verhaal
•  Werkboek voor volgen en vastleggen van 

voortgang
•  Hoog contrast modus voor gebruikers met visuele 

beperkingen
•  Verhaal navertellen met ‘Wat gebeurde er’

activiteit

Hoe het werkt
1.  Kies een van de 16 verhalen over de magische 

avonturen van een jongen, hij heet Pip, en zijn 
familie.

2.  Zie de woorden van het verhaal in het scherm 
staan. Kijk, klik, raak het aan, druk op je 
schakelaar of beweeg je muis over de woorden 
om ze hardop voor te laten lezen.

3.  Als je de hele zin hebt gehoord, brengen leuke 
animaties het verhaal tot leven.

16 geanimeerde verhalen
De verhalen in Look to Read zijn opgedeeld in vier 
verschillende leesfasen – iedere fase introduceert 
nieuwe geluiden en woorden om verder te bouwen 
op wat je al eerder hebt geleerd. Als je verder 
door de fasen komt, worden complexer geluiden 
geïntroduceerd en volgen er langere verhalen met 
meer woorden per bladzijde. 
 

Fase 1
Dik Dier
Pip Hopt
Tien Kippen
Kit Likt

Fase 2
Welke Eend
Koning Konijn
Wens van Friet
Zoem Vlieg

Fase 3
Tik Tak Klok
Ik Ben Een Vis
Vijver Picknick
Mams Boodschappen

Fase 4
Sneeuw
Nachtspinnen
Regenachtige Dag
Vlekje Draak
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Liefde voor lezen aanmoedigen
Vroege geletterdheid begint met het ontdekken van 
boeken. Kijken naar de voorkant, leren dat tekst van 
links naar rechts vloeit, en van pagina naar pagina 
bewegen terwijl je verder komt in het verhaal – het 
zijn allemaal belangrijke onderdelen voor wie begint 
met lezen.

Vroege communicatie ondersteunen
Gesymboliseerde spraakgrids zijn beschikbaar bij 
ieder verhaal in Look to Read. Iedere grid combineert 
veelgebruikte kernwoorden (zoals meer, stop, leuk) 
met sleutelwoorden uit het verhaal. Ze zijn altijd 
beschikbaar, dus je kunt over de verhalen praten 
terwijl je ze leest.

Lezen met hoog contrast 
Voor lezers met visuele beperkingen is een hoog 
contrast modus ontwikkeld. Deze instelling kan 
eenvoudig worden aangezet binnen de software. 
Achtergronden zullen naar blauw veranderen met 
gele tekst, om een sterker contrast te geven.

Probeer het eerste verhaal gratis
Je ontmoet Pip en een erg hongerig dier dat graag 
jam eet.  

Specificaties
Look to Read is ontwikkeld om te werken op 
communicatiehulpmiddelen en tablets die groot en 
klein zijn. 

Minimum specificatie
Windows 10
Intel Atom 1.44GHz
4GB RAM
2 GB Beschikbare harde schijf ruimte
 
Artikelnummer
0501-03 Look to Read

Software voor InteractIef leren 
Look to Read is onderdeel van de software reeks 
Interactief Leren. Deze producten zijn ontwikkeld om 
leerlingen die starten met het ontwikkelen van taal en 
toegangsvaardigheden te helpen motiveren.

N.B. Look to Read is gebaseerd op Engelstalige educatieve software. 
In verband met verschillen in klank- en woordvorming, is in het Nederlands, naast het lezen, alleen de activiteit 

‘Wat gebeurde er’ beschikbaar.
Wij hebben ons uiterste best gedaan passende Nederlandstalige vocabulaire in te passen.

Wij staan open voor suggesties om Look to Read verder in het Nederlands te optimaliseren.


