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Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

 

Datum:   2 november 2018 

Kenmerk: 18190098/DRR 

Betreft:  bijeenkomst Kurzweil 

 

 

 

Geachte ouders, 

Op 8 november a.s. wordt er een instructie/oefen bijeenkomt Kurzweil gegeven bij 

ons op school door Lexima, de leverancier van het programma. 

Uw kind is daarvoor van harte uitgenodigd. 

Mochten er installatieproblemen zijn geweest dan proberen we dat deze ochtend ook 

te verhelpen. 

Uw zoon/dochter is om 10.30 uur van harte welkom, uiteraard met zijn/haar 

laptopmail met daarop Kurzweil of minimaal de instructiemail zoals ontvangen van 

Mevr. Dreijer , in lokaal 001 ( muzieklokaal) 

Mocht uw kind ziek zijn en/of om een andere reden niet aanwezig kunnen zijn, wilt u 

dat dan op tijd melden bij de administratie van onze school die de absentie 

bijhouden? Dan kunnen wij namelijk nog een andere leerling vragen om deel te 

nemen. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Hermine Dreijer, dyslexie coördinator Schoter SG 

 

PS. 

Hieronder vindt u een gedeelte van de brief zoals wij die ontvangen hebben van 

Lexima, zodat u kunt zien wat precies de bedoeling is op  8 november. 

 

 

 



 

Sportweg 9, 2024 CN Haarlem, Tel. 023 – 5258491, info@schoter.nl, www.schoter.nl 

 

 

Lexima Academie 

www.lexima.nl 

 

Datum : 8 november 2018 Tijd : 10.30-13.00 uur , lokaal 001 

Locatie : Het Schoter: Sportweg 9, 2024 CN Haarlem  

Contactpersoon : M. Hageman, H.Dreijer 

Mail : M.Hageman@Schoter.nl, H.Dreijer@Schoter.nl 

  

Doel: Het positief inzetten van de ICT vaardigheid van leerlingen. Leerlingen en hun 

leerkracht enthousiasmeren over het programma. Na afloop zijn zowel de leerlingen 

als de leerkracht voldoende vaardig om aan de slag te gaan met de 

basistoepassingen van Kurzweil 3000.   

Inhoud: De instructie is gericht op de leerlingen zodat zij de mogelijkheden van het 

programma leren kennen en kunnen benutten. Leerkrachten kunnen samen met de 

leerling achter de computer werken of als zij het prettiger vinden, aanwezig zijn en 

rondlopen om leerlingen te helpen bij het uitvoeren van de opdrachten, zo ook zelf 

deskundig worden en hun ICT-kennis verrijken.  

De volgende onderwerpen komen aan bod:  het inloggen;  de basisvaardigheden 

lezen, schrijven, studeren;  het internet gebruik met Kurzweil 3000;  bij welke 

vakken kun je het beste gebruik maken van Kurzweil 3000. Bij deze training hoort 

een werkboek, toegang tot de instructievideo en een deelnemerscertificaat.  
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