Zo werkt de voorleesfunctie op onze website:
•

Ga naar www.kbo-brabant.nl

•

Bij de verschillende teksten ziet u een extra knop met de tekst ‘Lees
voor’. Als u op het groene pijltje rechts klikt, wordt de bijbehorende
tekst voorgelezen.

•

De tekst die wordt voorgelezen, licht steeds op. U kunt dus meelezen
met de stem die de tekst voorleest. Als u op het groene pijltje klikt,
verschijnen er ook extra symbolen.

Daarmee kunt u de voorleesstem harder of zachter zetten, langzamer
of sneller en kunt u stukjes vooruit springen in de tekst.
Wat kan ik er nog meer mee?
Linksonder in de voorleesknop ziet u een extra menu: een vierkant met
kleine streepjes. Als u dat aanklikt, ziet u nog diverse andere symbolen.
Daarmee kunt u bijvoorbeeld de kleuren achter de voorgelezen tekst
veranderen of de voorgelezen tekst groter of lichter maken. Hoe deze
extra functies werken, kunt u lezen en beluisteren als u klikt op het
vraagteken helemaal rechts in deze extra menubalk.
Werkt de voorleesfunctie op de hele site van KBO-Brabant?
De voorleesfunctie werkt op elk deel van de site waar u bovenaan de
voorleesknop ziet staan. De tekst wordt voorgelezen door een ‘technische’
stem, die iets anders klinkt dan een gewone stem.

Zo vindt u de teksten van Ons magazine:
•

Ga naar www.kbo-brabant.nl

•

U komt op de homepage terecht.
Bovenaan klikt u op dit blokje

•

De pagina over Ons magazine opent.

•

Scrol naar beneden tot u bij de nieuwste editie (augustus 2019) komt.
De meest recente editie zal altijd bovenaan komen te staan.

•

Klik op de regels om de genoemde pagina’s voor te laten lezen.

•

Er opent zich een nieuwe pagina en de Pdf wordt automatisch
gedownload.

•

In de balk boven rechts boven de tekst ziet u dit
balkje. Klik hierop, waarna het voorlezen start.

•

Als u klaar bent klikt u de pagina weg en komt u terug op de vorige
pagina. U kunt nu een nieuwe pagina kiezen om voor te laten lezen.

Zo vindt u het Pdf-bestand van Ons magazine:
Mocht u zelf over een computerprogramma beschikken dat Pdf-bestanden
kan voorlezen, dan kunt u Ons magazine als volgt downloaden:
•

Ga naar www.kbo-brabant.nl

•

U komt op de homepage terecht.
Bovenaan klikt u op dit blokje

•

De pagina over Ons magazine opent.

•

Scrol naar beneden tot u bij de gewenste editie komt. De meest
recente editie zal altijd bovenaan komen te staan.

•

Klik op de afbeelding van de voorpagina van de editie die u wilt
downloaden. Het Pdf-bestand wordt geopend op een nieuwe pagina. U
kunt deze nu door uw eigen voorleesprogramma laten voorlezen.

