
 
  DYSLEX-WATTE? 

Als je dyslexie hebt, gebruik je je hersenen 

een beetje anders dan de meeste mensen.  

Je wisselt woorden en letters van plaats. 

Soms staan ze zelfs ondersteboven! Het lijkt 

wel of ze aan het dansen zijn.  

Toch moet je blijven oefenen want lezen is 

héél belangrijk!  Het helpt je om alles beter te 

begrijpen en je leert er beter door 

communiceren.  

Er bestaan een heleboel hulpmiddeltjes  

om je weg te vinden in de geschreven wereld.  

IEDEREEN IS UNIEK, JIJ OOK.  

Jouw dyslexie is niet helemaal hetzelfde als 

die van iemand anders. Niet iedereen heeft 

overal evenveel last van.  

Dyslexie gaat ook nooit over. Het is geen 

ziekte maar gewoon de manier waarop je 

hersenen werken.  

Onderzoekers weten nog niet hoe dat het 

komt. Wel geloven ze dat het erfelijk is: als jij 

het hebt, heeft jouw mama of papa het 

misschien ook.  

 

Een luisterboek, 
dat spreekt voor zich! WAAROM IS LEZEN  

(EN SCHRIJVEN)  

ZO BELANGRIJK?  

  

 

 

 

 

Het lezen van boeken heeft 

namelijk zijn voordelen: 

1 Je leert taal op een speelse manier.  

2 Je kent meer woorden.  

3 Je kan je beter inleven in de personages 

   van een verhaal. 

4 Je hebt een grotere verbeelding.  

5 Je leert stiekem heel veel bij. 

6 Je kan beter in slaap vallen, maar dan mag 

je geen superspannend boek lezen, natuurlijk.  



EEN BEETJE HULP KAN GEEN KWAAD. 

Wil jij ook zo’n spannend boek lezen maar 

vergeet je soms wat je hebt gelezen?  Zijn 

sommige woorden te moeilijk om te 

lezen?  

Daar bestaat een HULPMIDDELTJE voor! 

Een DAISY-BOEK! 

Dit is een gewoon boek dat van A tot Z is 

ingelezen en dat jij kan beluisteren terwijl je 

het boek leest.  

Je kan: 

1 bladeren doorheen de pagina’s; 

2 een stukje opnieuw beluisteren; 

3 de voorleessnelheid zelf bepalen; 

4 stoppen en weer herbeginnen. 

Veel van de boeken die je in de gewone 

bibliotheek vindt, bestaan in Daisy-vorm. 

WAT HEB JE NODIG?  

• een smartphone of een tablet; 

• een hoofdtelefoon; 

• een luisterpuntaccount; 

• toegang tot het internet. 

Jouw persoonlijk luisterpuntaccount wordt door  

mevr. Croes aangemaakt en aan jou bezorgd.  

    

   

   

 

1
• Je wilt een bepaald boek lezen én beluisteren tegelijkertijd. 

2

• Vraag je Luisterpuntaccount aan.

• Scan de QR-code en vul alle gegevens in. 

3
• Download de Anderslezen-app op je smartphone of tablet.

4

• Meld je aan met je gebruikersnaam en wachtwoord (Deze ontvang je via smartschool.)

• Het gekozen boek zal op jouw persoonlijke boekenplank klaarstaan.

5
• Veel leesplezier!

Hoe werkt de Anderslezen-app? 

Scan deze QR-code. 

Bestaat er van dit leesboek 
een luisterboek van? 

Scan deze QR-code voor  
de catalogus. 


