
 

Beste leerling (en ouder(s)/verzorger(s)),   
 
Als je vorig jaar het programma Kurzweil hebt gebruikt, kun je dit pro-
gramma in principe dit schooljaar weer gebruiken. Je moet daarvoor wel 
een aantal dingen checken en aan mij doorgeven. 
 
Werkt Kurzweil goed bij jou? | uiterlijk 30 september 
Als Kurzweil bij jou niet goed werkt, laat mij dit dan even weten. Je kunt mij 
een mail sturen (gvantarrij@stadenesch.nl), maar je kunt ook even bij mij 
langslopen op dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 14.00 uur in de Media-
theek in Meppel.  
 
Als ik uiterlijk maandag 30 september niets van je hoor, ga ik ervan uit  
Kurzweil goed werkt bij jou of dat je het programma dit schooljaar niet wilt 
gebruiken. Als je nog niet zeker weet of je Kurzweil wilt gebruiken dit 
schooljaar, check dan uiterlijk maandag 30 september of alles goed werkt. 
 
Kurzweil bij het examen gebruiken? | uiterlijk 30 september 
Je kunt examen doen in Kurzweil als je op de theoretische leerweg, havo of 
het vwo zit. Voor vmbo basis/kader hebben we het programma FACET met 
een voorleesfunctie voor leerlingen met dyslexie. Hierover volgt later in het 
jaar meer informatie. 
 
Doe jij dit schooljaar examen en wil je tijdens het examen gebruik maken 
van Kurzweil, dan moet je dit ook uiterlijk maandag 30 september aan mij 
doorgeven (gvantarrij@stadenesch.nl). Ook als mij al hebt opgezocht, moet 
je mij alsnog even een mail sturen. In je mail vermeld je het volgende: 
 
a. naam  
b. klas 
c. mentor 
d. mailadres 
e. of je bekend/onbekend bent met Kurzweil 
f. of je weet je hoe je moet inloggen 
g. of je weet hoe je iets moet kopiëren en plakken in Kurzweil 
 
Als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief, neem dan gerust 
contact met mij op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Geke van Tarrij, 
coördinator en begeleider leerlingen met dyslexie. 

Aan onze leerlingen in leerjaar 2 en hoger  
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