
Typ de naam van de cliënt 
in het betreffende vakje. 
Gebruik > om de taal, en 
Com spelletje te kiezen.

Laat uw cliënt op het 
deurtje of doosje tikken of 
(…) 

Gebruik de linker en 
rechter bovenhoeken om 
een bestand te bewaren, 
en te scoren. Door tikken 
op de rechterbovenhoek 
scoort u ‘goed’, de linker 
bovenhoek ‘fout’.

U vindt de opgenomen 
sessie in het startmenu 
onder ‘opnamens’.

HOE GEBRUIK JE SPEAKABOO?

BEST PRACTICE VOOR DE GELUIDSOPNAME.

Zorg er voor dat  of er geen 
stof of ander vuil in de 
microfoon zit. 

Zorg er voor dat de cliënt 
de iPad tijdens de test niet 
te dicht bij de microfoon 
vast houdt.

Controleer regelmatig of u 
nog genoeg opslagruimte 
heeft in de iPad. 
Onvoldoende ruimte 
kan er voor zorgen dat er 
plotseling niet meer wordt 
opgenomen.

Zodra u Speakaboo geopend heeft kunt u de gegevens van de eerste cliënt invoeren.

Gebruik het tekstvak 
onderaan om te kiezen bij 
welk item u wilt beginnen. 
Kies dan ‘X’ en vervolgens 
‘start’ om te beginnen.

U kunt op ieder moment 
stoppen, en naar het 
startmenu gaan, door op 
de linker benedenhoek te 
drukken.

Let op dat er niets in de 
weg zit van de microfoon. 
Verwijder zo nodig de 
beschermhoes.

Om door te gaan met een 
opgenomen sessie  
gebruik P. Gebruik 3 om 
een bestand te verwijderen. 
Via > komt u bij de 
resultaten van een cliënt.

Raak een woord aan om 
de opname van dat item te 
horen. Er verschijnt dan 
extra informatie in de 
rechter kolom.

(…) een foto slepen naar de 
identieke foto om de 
geluidsopname te starten.

Als u tijdens een afname 
wilt switchen tussen de 
spelletjes, druk dan  3 
seconden op de rechter 
benedenhoek.

Tik op ‘kind’ en ‘tolk’ om de 
uitspraak van het kind met 
die van de tolk te 
vergelijken.

De knoppen  ‘P’ en ‘O’kunt 
u gebruiken om een score 
aan te passen.


