DIGITALE SCHOOLBOEKEN VOOR TEXTAID
Wil je de schoolboeken laten voorlezen in TextAid dan moet je hiervoor het volgende doen:
1. Je maakt een account (registreer gratis als particulier) aan op Dedicon via de link:
https://educatief.dedicon.nl/nieuw-hier
Je vindt op de site van Dedicon alle informatie die nodig is voor het bestellen van de
digitale boeken. Stuur direct een digitale dyslexie-verklaring of medische verklaring
mee bij het aanmelden via deze site, dan bevordert dat de snelheid van de afwikkeling
bij Dedicon.
Lukt het niet? Dan kun je contact opnemen met de helpdesk van Dedicon.
2. Aan de hand van de ISBN-nummers van je papieren boeken (die op de pakbon van
Iddink staan) kun je bij Dedicon de Textaid-versie van je boeken bestellen als
download. (Let op: Selecteer de leesvorm: Dyslexiebestand, selecteer
Dyslexiesoftware: TextAid).
De kosten per boek zijn 4,50 euro en er mogen maximaal vijf boeken gedeclareerd
worden. Bekijk dus van te voren even kritisch welke boeken je wil bestellen of overleg
even met de dyslexie-coach.
Niet alle boeken zijn beschikbaar. Sommige boeken zijn al beschikbaar gesteld in
TextAid onder het tabblad “Met mij gedeeld”.
De kosten zijn te declareren op school. Je mag de factuur mailen naar: Finadm@ivodeurne.nl
In de mail graag vermelden: de naamstelling van de rekening, het iban nummer,
naam kind en deelschool + leerjaar.

3. Om je downloads te laten voorlezen heb je een eigen account nodig bij Textaid. Elke
leerling van IVO-Deurne heeft standaard een inlogaccount voor TextAid. Inloggen in
textaid kan via onderstaande link:
www.textaid-dyslexiesoftware.nl
Een uitgebreidere instructie over hoe in te loggen in TextAid vind je hier: (link naar pdf
in bijlage).
4. De downloads van Dedicon plaats je in de bibliotheek van je eigen Textaid-account.
Hier de uitleg : https://youtu.be/Y8nt_EtxD0c

VRAGEN OF PROBLEMEN
Kom je er niet uit probeer dan eerst de helpdesk van TextAid – hier de contactgegevens – of
van Dedicon – contactgegevens.
Lukt dit allemaal niet, neem dan contact op met de school.

