
Kijk op www.IntoWords.nl/kickstart voor meer informatie. 
 
Inloggen 
Klik op Login en kies voor MV Login. Vul naam en wachtwoord in. 
Soms gaat het anders. Op school vertellen ze dat dan wel. 
 
Tekst laten voorlezen 
Selecteer tekst op een Internetpagina, in een brief of 
tekst-pdf en klik op lees. Sneller of langzamer? Gebruik 
het schuifbalkje om de snelheid in te stellen.  
 
Stem instellen 
Standaard is er voor iedere taal al een stem 
gekozen. Klik op de vlag en je ziet de standaard 
mogelijkheden. Anders? Klik dan op Meer en 
daarna op Instellingen. Kies daar de stem via Lezen en Stemmen en Talen. Sluit 
af met OK. 
 
Markeren 
Overal waar selecteerbare tekst is kan deze voorgelezen worden 
en kun je zien waar je bent in de tekst. Klik in de korte werkbalk 
op Meer en kies daarna Markeer. Kies daar op welke manier je de 
tekst gemarkeerd wilt hebben (meeleescursor). 
 
Schrijven 
Als je wilt horen wat je schrijft, klik dan in de korte werkbalk op 
Meer. Klik op Schrijven en klik daarna Lees Woord aan. Je kunt ook 
Lees Woord en Lees Zin allebei aanklikken. Je hoort nu wat je aan 
het typen bent. 
 
Spellingshulp 
IntoWords heeft ook een op context gebaseerde 
spellingshulp. Klik op Voorspel en klik Spellingshulp aan. 
De achtergrond van dat vakje wordt dan lichtblauw. Je 
krijgt nu woordsuggesties tijdens het typen. Daarnaast is 
er nog een tweede vakje: Voorspel volgend woord. Als je 
dat aanklikt wordt de achtergrond daar ook lichtblauw. 
Deze functie voorspelt welk woord je wilt gaan typen. 

http://www.intowords.nl/kickstart


 
 
Tekst uit een foto (-pdf) laten voorlezen 
Tekst uit een ingescande foto of foto-pdf kun je voorlezen 
met de Plaatjeslezer. Klik op de plaatjeslezer, wacht even 
tot er een klein scherm verschijnt. Selecteer nu het stuk 
tekst dat je wilt horen en klik daarna op het groene pijltje. 
De tekst uit de foto(-pdf) wordt gescand en omgezet. Het gaat 
prima, maar het duurt soms even. Het voorlezen van een tekst-
PDF gaat veel gemakkelijker.  
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