Van “Voorlezen” tot “Insluitende Lezer” in Edge
“Hardop voorlezen” in Edge
In de browser Edge heb je niet direct de Insluitende Lezer nodig om toch teksten
van het internet te laten voorlezen.
Op het scherm

In woorden
Start de browser Edge.

Klik in Edge rechtsbovenaan op de
drie puntjes.
Klik op de optie “Hardop voorlezen”.
De tekst van de actuele website wordt
direct voorgelezen. De optie kan ook
direct door Ctrl-Shift-U worden
geactiveerd.
Met deze knoppen kan de tekst
worden vertraagd, gestopt of
versneld.
Onder de “Spraakopties”kunnen
snelheid en stem worden aangepast.
Colette zorgt voor een Nederlandse
(vrouwen)stem.

Onder de “Spraakopties is de stem
van Frank te kiezen als Nederlandse
(mannen)stem.
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Insluitende lezer in Edge
Op het scherm

In woorden
Start de browser Edge.

Met de toetscombinatie Ctrl-Shift-T
wordt de insluitende lezer gestart.
Rechtsbovenaan verschijnt het
pictogram van de lezer. Een klik op
het pictogram brengt de opties van de
Insluitende lezer in beeld.
Met “Hardop voorlezen” wordt de
tekst van de actuele website direct
voorgelezen.
Een klik op “Tekstvoorkeuren” brengt
een aantal tekstopties in beeld.
Tekengrootte, Tekstafstand en
Paginathema’s kunnen worden
ingesteld.

Een klik op “Grammaticahulpmiddelen” brengt de volgende
opties in beeld.
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Op het scherm

In woorden
Lettergrepen en Woordsoorten kunnen
worden aangepast. Labels (bij de
woordsoorten) kunnen worden
weergegeven.

Een klik op Voorkeursinstellingen voor
lezen brengt nog eens een aantal
opties naar voren.
Regelfocus, Beeldwoordenboek en
Vertalen kunnen worden ingesteld.

Met regelfocus kunnen lezers de focus
van hun leeservaring verkleinen door
sets met een, drie of vijf regels te
markeren binnen het gekozen
materiaal in insluitende lezer. Gebruik
de wisselknop om deze in of uit te
schakelen.
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Op het scherm

In woorden
Met het beeldwoordenboek kan op een
enkel woord worden geklikt om deze
hardop voor te laten lezen, soms
vergezeld door een afbeelding ter
verduidelijking.

Met vertalen kan een woord in de
eigen taal worden vergeleken met een
vertaling van dat woord in een
aangegeven taal.

Met deze knop wordt de Insluitende
lezer afgesloten.

Ook bestanden laten voorlezen met Edge
Het is ook mogelijk om bestanden, zoals PDF-bestanden te laten voorlezen door
Edge. Dit vraagt wel om enige standaardinstellingen vooraf. In het volgende
stappenplan wordt Edge als standaardbrowser ingesteld en worden PDFbestanden standaard aan Edge gekoppeld.
Op het scherm

In woorden
Ga via de <Startknop> naar
“Instellingen”.

Klik op de knop <Apps>.

Op het scherm

In woorden
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Klik onder “Webbrowser” op het
plaatje van de browser die er staat
en wijzig deze in “Microsoft Edge”.
Vanaf nu is Edge de
standaardbrowser.

Klik enkele regels verder op de
omschrijving “Standaard-apps per
bestandstype kiezen”.
Wacht geduldig tot alle
bestandsextensies in beeld komen en
scroll naar beneden tot de extensie
“pdf” verschijnt. Klik erachter om als
standaardprpogramma “Microsoft
Edge” te kiezen. Vanaf nu zal het
openen van een PDF-bestand direct
in Edge gebeuren.
Het PDF-bestand kan nu vanuit Edge
worden voorgelezen.

Veel leesplezier!
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