La Academia

WRTS LIJSTEN

La Academia maakt gebruik van het lesmateriaal van Aula Internacional Nueva Edición. Om
de woordenschat van Aula Internacional te oefenen hebben wij gekozen voor een
overhoorprogramma van de Digitale School.
Wrts is een gratis online overhoorprogramma voor woordenschat. De woordenlijsten van La
Academia kunnen worden gedownload. Nadat de lijsten zijn gedownload kunnen ze worden
overhoord. Er kan dan gekozen worden uit acht verschillende overhoormethoden. De naam
komt van het Engelse woord words, dat 'woorden' betekent.
Naast de online Wrts heeft Wrts een iOS- en Android-app. Met deze app (verkijgbaar in
de App store of Playstore kan men oefenen en de woordenlijsten bekijken.
Werkwijze
1. WRTS-account aanmaken:
- Ga naar www.wrts.nl

Maak eerst een account aan. Wrts vindt de privacy van alle gebruikers erg belangrijk en draagt er
zorg voor dat de informatie die je hen geeft vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden wordt
verstrekt. Voor meer informatie zie de Voorwaarden op de website.
- Vul bij 'E-mailadres' uw e-mailadres in en bij 'Wachtwoord' een zelf gekozen wachtwoord. Zorg dat
u een makkelijk te onthouden wachtwoord kiest. Alle volgende keren moet u inloggen met dit emailadres en wachtwoord. Vul daar uw gegevens in en ga akkoord met de voorwaarden.

Uw account is aangemaakt, maar nog niet geactiveerd. Daarvoor ontvangt u een
bevestigingsmail op het adres dat u opgegeven hebt. Daarna kunt u van start gaan.

2. Belangrijk : Importeer de woordenlijsten van La Academia:
- U gaat naar de site van : http://wrts.nl/laacademia
Daar staan de woordenlijsten die u wilt overnemen, rechts bovenaan bij Lijsten. Selecteer
de unidad die u nodig hebt. Klik op het woord overnemen. De lijsten worden nu
overgenomen op uw eigen wrts account.

3. Overhoor jezelf
U krijgt de lijsten te zien met drie opties: overhoren, verbergen, bewerken en resultaten.
Kiest u voor Overhoren dan krijgt u verschillende opties te zien, makkelijk of moeilijk
overhoren met verschillende mogelijkheden en instellingen, waarbij u kunt aangeven of er
rekening gehouden moet worden met leesteken of hoofdletters. U maakt een keuze en
start de overhoring.

Als u een woordenlijst wilt aanpassen of aanvullen dan klikt u op Bewerken. De resultaten
van een overhoring ziet u bij Resultaten.
In deze nieuwe versie van WRTS is het nog niet mogelijk om de lijsten te printen, en wordt
er nog gewerkt aan de uitspraakfunctie, maar ook deze optie wordt binnenkort
aangeboden.
U ziet wel een soort luidsprekertje achter de woorden in de lijst. Binnenkort hoort u het
woord (of de zin) wanneer u het aanklikt. De uitspraak is niet perfect want het is een
computerstem, maar het helpt echt.
- Als u klikt op Stoppen komt u terecht op de pagina met de woordenlijsten.
Het lijkt heel erg veel, maar probeer het eens stap voor stap. Het zal best lukken. Vergeet
aan het eind niet uit te loggen

