Voorlezen op iPad en iPhone (Apple)
Op het scherm

In woorden
Klik op de knop <Instellingen>.

Klik vervolgens op
<Toegankelijkheid>.
Onder <Gesproken materiaal>
zijn de opties voor voorlezen te
vinden.
De opties zijn:
➢ Spreek selectie uit
➢ Spreek scherm uit
➢ Feedback bij typen
➢ Stemmen
➢ Spreeksnelheid
➢ Uitspraak

Met “Spreek selectie uit” kun je
een geselecteerde tekst laten
uitspreken door deze optie aan
te zetten. Als er een stuk tekst
wordt gekozen, verschijnt er
een spraakknop.
Met een klik op “Spreek uit”
wordt de geselecteerde tekst
uitgesproken.
Een klik op “Pauzeer” zorgt
ervoor dat de voorleesstem
(even) stopt.
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Op het scherm

In woorden
Met de optie “Spreek scherm
uit” wordt de gehele actuele
pagina voorgelezen.
Door met twee vingers vanaf de
bovenkant van het scherm naar
beneden te vegen, verschijnt er
een (grotere) spraakknop.
Met deze knoppen kan het
voorlezen worden aangezet,
kunnen stukken worden
overgeslagen en kan de
spreeksnelheid worden
veranderd.
De pijl naar links blijft heel
lichtgrijs in beeld staan als het
menu dichtvouwt. Een klik erop
brengt de spraakknop weer
geheel in beeld.
Met deze knop wordt het
mogelijk om een tekst te laten
uitspreken door deze aan te
raken. Het voorlezen stopt als
het scherm niet meer wordt
aangeraakt.
De spraakregelaar kan worden
aangezet…

… door achter “Toon regelaar”
het schuifje aan te zetten.
Met deze regelaar kan de hele
tekst worden voorgelezen of
kan “Spreek bij aanraking”
worden gestart.
De manier van aanraking en de
ondoorzichtigheid bij inactiviteit
kan worden ingesteld.

Met “Markeer inhoud” kan bij
het voorlezen visuele
ondersteuning worden geboden
met een groot aantal opties.
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Op het scherm

In woorden
Door het schuifje naar rechts te
schuiven kunnen voorgelezen
woorden en/of zinnen worden
gemarkeerd, kan het
voorgelezen deel worden
onderstreept, kan de
achtergrond kleur van de
markering worden aangepast.
Ook woordkleur en zinskleur
kunnen worden ingesteld.

Via deze optie kunnen allerlei
(voorlees)functies bij het typen
worden ingesteld.
Zelfs tijdens het typen van
woorden kunnen allerlei
voorleesfuncties worden
aangezet. Je hoort dan tijdens
het typen de letters, de
woorden, de invultekst en/of de
aangeraakte tekst.

Via “Stemmen” kunnen allerlei
stemmen in velerlei talen
worden aangezet.
Door een keuze te maken uit de
lange lijst wordt een stem
actueel en blijft deze actief tot
deze opnieuw wordt aangepast.
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Op het scherm

In woorden
De spreeksnelheid kan worden
ingesteld van “schildpad” tot
“haas”.
Het stappenplan kan worden
gebruikt op een iPad of op een
iPhone (vanaf iOS 14.0).

Veel leesplezier!
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