
 

 

Beste ouders, 
 
Bizarre tijden, door sluiting van de bibliotheken zijn boeken ineens een schaars goed 
geworden…Gelukkig leven we ook in een tijd waarin veel mogelijkheden bestaan ter 
vervanging van dat o zo fijne, fysieke boek.  
 
Uit onderzoek blijkt dat papieren boeken en digitale boeken niet van elkaar verschillen als het gaat om 
stimuleren van leesmotivatie of woordenschat van kinderen (Nielen & Bus, 2016). Een boek of e-
reader (als die in huis is) heeft wel de voorkeur boven een iPad of beeldscherm, omdat lezen in boek 
of een e-reader minder vaak gepaard gaat met afleiding. 
Toch kunnen kinderen ook fijn lezen en gemotiveerd blijven om te lezen wanneer ze dit niet op papier 
doen maar bijvoorbeeld op een Ipad. Voorlezen, praten over boeken en andere werkvormen dragen 
ook bij aan de leesmotivatie van kinderen. 
 
Hieronder staan wat tips die jullie hopelijk op weg helpen. Veel leesplezier! 
 
Is er in huis iemand met een abonnement van de ‘grote bieb’, maar wil kind toch zelf lezen? 
 
Maak dan gratis gebruik van de OnlineBibliotheek. Je moet je 
registreren via de website www.onlinebiblotheek.nl (let op: je moet 
wel één abonnement in huis hebben van de stadsbieb en je moet je 
registreren met lenersnummer en bijbehorend wachtwoord van Babel. Is dat wachtwoord onbekend? 
Neem dan contact op met de klantenservice van Babel via 073-6802900 (ma-vrij 9-13u) of mail naar 
info@babeldenbosch.nl). 
De aanmeldprocedure is even doorbijten, maar wat een schat aan boeken en luisterboeken zijn hier te 
vinden. Voor kinderen zit er ook genoeg leuks tussen, zelfs aan Young Adults is gedacht (groep 7/8). 
Kinderen kunnen boeken downloaden voor e-reader, tablet of telefoon. Luisterboeken kunnen 
afgeluisterd worden op een telefoon of tablet. 
 
Vind je lezen niet zo makkelijk? Kijk dan eens op: www.yoleo.nl. Hoewel 
deze superleuke website vooral bedoeld is voor kinderen met dyslexie 
is het een leuke, handige website waar kinderen kunnen lezen in een 
boek, terwijl ze luisteren naar een voorlezer. Dit werkt met dezelfde 
registratie als de Onlinebibliotheek (e-books en luisterbieb). 
 
Heeft niemand in huis een bieb-abonnement in de stadsbieb, maar wil kind toch zelf lezen? 
 
Online bibliotheek 
Ga naar www.onlinebibliotheek.nl en kies luisterboeken uit, deze zijn 
ook te ‘leen’ voor mensen  
zonder abonnement. 
 
Bol.com 
Download een e-book voor 1 cent via Bol.com. Van Boer Boris tot De Magische apotheek, ik heb geen 
aandelen maar je kunt er niet omheen: je betaalt 1 cent per boek, en kunt het e-book downloaden 
voor e-reader, tablet of telefoon (let wel op de voorwaarden). 
 
Boekpakket.nl 
Registreer je gratis via www.boekpakket.nl, hierop staan bijvoorbeeld avi-oefenboeken en 
prentenboeken die je gewoon kunt lezen/doorbladeren op de computer! (let wel op de voorwaarden). 
 
  

http://www.yoleo.nl/
http://www.onlinebibliotheek.nl/
http://www.boekpakket.nl/


 

 

Thuis-bieb App 
In de ThuisBieb-app staan 100 e-books, die voor iedereen, lid of (nog) geen lid van de 
bibliotheek, beschikbaar zijn tot 10 mei. Op deze manier kunnen we als bibliotheken in 
gezamenlijkheid alle Nederlanders een mooi leescadeau bieden, ondanks dat onze 
gebouwen momenteel gesloten zijn. Hopelijk krijgen via deze weg nog meer mensen de 
smaak van lezen te pakken en weten ze ons ook na de Coronacrisis te vinden. In de groep online 
Bibliotheek op MetdeKB staat onder ‘ThuisBieb’ alle relevante informatie voor jullie medewerkers. 
 
Voor Android – gebruikers komt deze app op een later tijdstip beschikbaar. 
 
Voorleesgids.nl 
Door de corona-crisis zijn veel digitale kinderboeken tijdelijk gratis! 

Schrijfster Rian Visser heeft de website De Voorleesgids gemaakt. Hier zijn links verzameld. Zo weten 
ouders, leerkrachten en kinderen waar ze gratis digitale kinderboeken kunnen vinden. 
Attendeer ouders op deze site! Ook ouders die niet goed Nederlands spreken. Juist voor hen zijn 
digitale kinderboeken met voorleesstem erg handig! 

 
Even niet op een beeldscherm lezen? Tips voor juffen en meesters, om door te geven aan hun kinderen: 
 
Enkele tips: 

 Juf/meester leest voor: voorgelezen door de eigen juf of meester blijft het mooiste! Een 
geluidsopname of filmpje maken terwijl jij als leerkracht zelf voorleest… Al is het maar een 
paar minuutjes…(let op: als je een volledig boek zou voorlezen, moet je je realiseren dat je te 
maken hebt met auteursrechten).  

 Ouders lezen hun kind natuurlijk ook voor! Tips daarbij zijn: kies een rustig moment uit, lees 
voor op een fijne plek, etc etc. Laat ze een foto insturen van de ‘meest originele 
voorleesplaats’ of iets dergelijks…altijd leuk! 

 Kind leest ouders voor, ruil de rollen eens om! 

 Laat kinderen luisteren naar schrijvers die voorlezen uit eigen werk, zoals : 
 
Jacques Vriens, met een toepasselijk verhaal over het WC-rollengevecht of andere Meester 
Jaap verhalen van de meesterverteller zelf! Voor kinderen vanaf groep 5 
(https://www.youtube.com/watch?v=WTxqOxXJU48), 
 
Paul van Loon (uit het boek: Allemaal Onzin, voor kinderen van …jaar 
https://www.youtube.com/watch?v=BHrBn2uI3ec 
 

 Koken en bakken: het zijn manieren om begrijpend lees-vaardigheden te oefenen! Lees je 
verkeerd? Sla je iets over? Dan mislukt je gerecht of baksel! Op internet staan genoeg leuke 
tips, bijvoorbeeld op https://www.ah.nl/allerhandekids/ 

 Laat kinderen een filmpje opnemen waarin ze vloggen over hun lievelingsboek (hopelijk 
hebben ze dat thuis of kunnen ze de voorkant opzoeken om te laten zien). A la 
boekbespreking, maar dan anders! 

 Bezoek Babel Online en vind leuke Challenges, tips, vliegensvlugge vlogs en nog veel meer! 
https://www.babeldenbosch.nl/tips-voor-thuisblijvers---jeugd-en-jongeren.html 

https://www.metdekb.nl/groups/59-online-bibliotheek/welcome
https://www.metdekb.nl/groups/59-online-bibliotheek/welcome
https://rianvisser.us1.list-manage.com/track/click?u=94b5047cdcc1e7f263d08c924&id=ea7f9d91a7&e=53b1087e10
https://www.youtube.com/watch?v=WTxqOxXJU48
https://www.youtube.com/watch?v=BHrBn2uI3ec
https://www.ah.nl/allerhandekids/
https://www.babeldenbosch.nl/tips-voor-thuisblijvers---jeugd-en-jongeren.html

