Digitale
leestools

Stimuleer leesplezier bij jongeren

VOOR HET BASISONDERWIJS

beste
lezer,
Als onderwijsinstelling of ouder ben je
dagelijks in de weer om de leesvaardigheid
en het leesplezier van onze leerlingen op te
krikken. Daarvoor wil ik je als schepen van
de bibliotheek alvast van harte bedanken!

toepassing voor ons? Als bibliotheek helpen
we je graag met al deze vragen! Zowel
met enkele tips, als met het aanreiken van
specifieke digitale tools die het leesplezier
kunnen stimuleren bij leerlingen.

De achteruitgang van de leesvaardigheid
blijft helaas een groeiend fenomeen.
Vorig jaar bevestigde het driejaarlijkse
internationale PISA-onderzoek1 van de
OESO dit nogmaals. Over de oorzaken van
deze achteruitgang is al veel inkt gevloeid,
daarom focussen we in Beringen vandaag
vooral op oplossingen en het herontdekken
van leesplezier.

In deze brochure vind je een overzicht
van in de bibliotheek beschikbare apps
en toepassingen. Van Daisy-online voor
anderslezenden, tot Fundels en Bieblo.
Met extraatjes als ‘Iedereen leest’,
‘Talentbib’, ‘Kinderboekenjuf’ en ‘Verspreid
het leesvirus.’ We bundelen tenslotte ook
heel wat tips rond andere vormen van
digitale literatuur om kinderen te prikkelen.

De huidige generatie jongeren leert op
steeds jongere leeftijd omgaan met digitale
toepassingen en sociale media. Het is dan
ook niet onlogisch dat we naar diezelfde
digitale toepassingen grijpen om jongeren
weer en wat meer aan het lezen te krijgen.

Wij hopen dat deze brochure je verder
op weg helpt om kinderen en jongeren te
ondersteunen in het opbouwen van hun
leesvaardigheid. Indien je vragen hebt of
oplossingen op maat zoekt, aarzel dan
zeker niet om contact op te nemen met het
bibpersoneel!

Er zijn momenteel veel verschillende tools
voor handen om de leesvaardigheid en het
leesplezier te verhogen. In die mate zelfs
dat je soms door de bomen het bos niet
meer ziet. Hoe kan de digitale innovatie
het leesplezier vergroten? Wat is de beste
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kijk
ik lees!
Dagelijks berichten media over dalende leesvaardigheid
en leesplezier. Onderzoek toont een verband tussen
leesmotivatie en leesvaardigheid: wie graag leest, zal
meer lezen en beter kunnen lezen. Hoe kan digitale
innovatie het leesplezier vergroten?
De bib helpt hier graag bij! We geven tips en reiken
digitale tools aan die het leesplezier kunnen stimuleren
bij de leerlingen.
Wil je meer info over het gebruik van deze tools?
Mail naar bibliotheek@beringen.be
Bel naar 011 45 08 10
Bezoek ons: pop-up bib LUTGART site.
Zeker welkom!

tips

voor het stimuleren
van leesplezier
• Verplicht leesvoer
ontneemt jongeren
alle plezier om te lezen,
ook degenen die graag
lezen.
• Jongeren krijgen graag
aanbevelingen, zelfs
van leerkrachten, maar
willen inspraak.
• De dikte van het boek
speelt een rol. Jongeren
die niet graag of
moeilijk lezen, verkiezen
dunne boeken.

• Jongeren vinden
het niet erg om een
opdracht te maken rond
een boek, maar niet ter
controle of het boek
gelezen is. Ze gaan liever
creatief aan de slag
met hun persoonlijke
leeservaring.
• Weinig jongeren delen
informatie over boeken
met andere jongeren,
maar zouden dit wel
leuk vinden.

• Jongeren lezen graag
reeksen.
• Jongeren kiezen
vooral op basis van de
achterflap.
• Jongeren kennen
nauwelijks nieuwe
vormen van digitale
literatuur, maar zijn er
wel erg nieuwsgierig
naar.

digitale
leestools

voor het Basisonderwijs

Bieblo

Boekentips voor kinderen van 6 tot
en met 11 jaar rechtstreeks uit de
bibcollectie
‘Op zoek naar een boek dat bij je past?
Boekenzoeker helpt je kiezen.’
Zoek je een leuk boek in onze bib? Weet
je niet goed wat kiezen omdat er zoveel
keuze is? Bieblo is er voor jou!
Hoe werkt het? Open Bieblo via
bieblo.be/#/beringen/beringen en vertel
hoe oud je bent. Je krijgt een afbeelding

te zien die een thema uitbeeldt, zoals
fantasie, dieren, noem maar op. Swipe
je rechts, dan is het jouw ding, swipe je
links, dan niet. Op het einde krijg je 8
boekentips die passen bij jouw interesses
en leeftijd en die je terugvindt in onze bib.
Staat er tussen de 8 leestips toch geen
boek dat je aanspreekt? Vernieuw de
pagina voor andere boekentips
uit de bib. Handig toch!?

Fundels

Digitale prentenboeken via je tablet,
PC of smartphone voor kinderen van
3 tot en met 8 jaar
Fundels, dat zijn digitale prentenboeken
met spelletjes voor de verwerking van
de inhoud van de boekjes. De boekjes
hebben educatieve waarde en worden veel
gebruikt in het kleuter- en lager onderwijs.
Fundels lezen op de tablet, smartphone
of PC is de ideale activiteit tijdens
schermpjestijd, alleen of met een (groot)
ouder erbij. Laat je kind even tot rust
komen na het buiten spelen of wandelen,
of onderweg in de auto, trein of bakfiets.
De Fundels digitale kinderboeken kan je
eenvoudig lezen

via je Mijn Bibliotheek-profiel via mijn.
bibliotheek.be en via de app Fundels.
VOORWAARDEN
• voor leden van de bib
• aangemeld zijn op Mijn Bibliotheek
• maximaal 7 per jaar, extra boeken tijdens
de schoolvakanties
• gratis
MEER INFO
beringen.bibliotheek.be/digitaal-aanbod

Boekenzoeker
helpt je kiezen

Leestips voor 0 tot 18 jaar
“Boekenzoeker helpt jongeren kiezen. Het
juiste boek aanreiken op het juiste moment
kan een verschil maken.”
Op basis van een aantal zoekcriteria kan
je op Boekenzoeker boeken ontdekken
die echt bij je leerlingen passen. Er is een
aanbod voor iedereen tussen 0 en 18 jaar,
maar uiteraard kunnen ook volwassenen
(leerkrachten, ouders, bibmedewerkers,
kinderbegeleiders ...) er gebruik van maken.
Daarnaast zijn er een heleboel inspirerende
themalijstjes.
De zoekfunctie op Boekenzoeker werkt
eenvoudig: je kan boeken selecteren op
leeftijd en vervolgens op thema of type.
Extra handig: je kan ook filteren op dikke of
dunne boeken. Bij elk boek kan de gebruiker
een fragment of citaat lezen, gekozen
door de redactie. Je kan een kort fragment

beluisteren bij boeken die beschikbaar zijn
in Luisterpuntbibliotheek.
Je kan boeken toevoegen aan een lijstje,
dat je nadien kan afdrukken of naar jezelf
mailen. Daarmee kan je makkelijk op zoek
in de bibliotheek of boekhandel. Het
Boekenzoeker-team stelt ook zelf lijstjes
samen om jongeren te inspireren:
•
•
•
•
•
•

Hartverwarmende boeken
Vernieuwende strips
Boeken voor gamers
Boeken voor seriekijkers
Niet goed in je vel
…

De meest populaire boeken staan in top
10-lijstjes per leeftijdscategorie. Deze
lijstjes maken het aanbod op Boekenzoeker
nog beter zichtbaar.

Anderslezen app
(Daisy-online)
Voor alle leeftijden

“Auteurs lezen voor en wel in uw oor”

Heb je een leesbeperking en wil je toch
boeken lezen of luisteren?
Dan is de Anderslezen app iets voor jou.
Met de gratis Anderslezen-app maak
je in een handomdraai een volwaardige
Daisy-speler van je tablet of smartphone
waarmee je DAISY-boeken kan beluisteren.
Daisy-boeken zijn gewone boeken die van
begin tot einde zijn ingelezen door mannen
en vrouwen met een goede stem. En soms
leest de auteur zelf zijn boek in.
Lezen je leerlingen graag spannende
verhalen of knotsgekke avonturen?
Houden ze van echte vriendenboeken of
willen ze alles weten over andere planeten?
Zoek de boeken die het best bij je leerlingen
passen en laat ze deze boeken verslinden.
Niets houdt ze tegen!
De bib van Beringen heeft dankzij
Luisterpuntbibliotheek meer dan 5.000
(digitale) Daisy-boeken en bijna 3.000
brailleboeken voor kinderen en jongeren.
Er komen voortdurend boeken bij.

Zo kan je leerling, ook bij een leesbeperking,
wel leesplezier ervaren. Gewoon heerlijk
genieten van een boek! De ene leest met
zijn oren, de andere met zijn vingers. Maar
het is zeker: iedereen kan lezen!
Hoe werkt het?
Je kan boeken beluisteren op je
smartphone of tablet.
VOORWAARDEN
• Je moet lid zijn/worden van de bib.
• Ga naar de bib en vraag om je te
registreren als lid van luisterpunt.
• Je krijgt dan een lenersnummer.
• Download de anderslezen app op je
smartphone of tablet.
• Je kan inloggen met je lenersnummer
(gebruikersnaam) en geboortedatum
(wachtwoord).
• Klaar om te luisteren!
MEER INFO
www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/nieuweanderslezen-app

Gopress

Lees gratis digitale kranten met het
Gopress Archief en Kiosk

Een schoolopdracht rond de actualiteit
voorbereiden of maken vanop afstand?
Dat kan nu gratis via de bib met het
handige Gopress Archief en Kiosk!
Leerlingen en leerkachten raadplegen snel
en gratis artikels uit verschillende digitale
publicaties, zoals De Standaard, Het
Nieuwsblad, Knack, Humo, Wablieft, Metro
en zelfs Franstalige kranten.

GOPRESS KIOSK
In de kiosk lezen bibbezoekers de
dag- en weekbladen van de laatste
7 publicatiedagen in een visueel
aantrekkelijke online krantenkiosk via
bibliotheek.gopress.be. Maar ook de
scholen kunnen dankzij het abonnement
van de bib, Gopress Kiosk gebruiken. In de
school is de digitale kiosk beschikbaar op
alle toestellen van de school of via wifi op
de eigen toestellen van gebruikers. Leden
maar ook studenten en leerkrachten
kunnen dus de kiosk raadplegen binnen de
muren van de bib, maar ook op school of
één van de educatieve partners van de bib.

GOPRESS ARCHIEF
Het Gopress Archief met artikels uit
diverse kranten- en tijdschriften is digitaal
doorzoekbaar in de bib en beschikbaar
op alle toestellen (van de bib of van
gebruikers) zonder aanmelden. Het bevat
alle kranten- en tijdschriftenartikels
met twee dagen vertraging. Je kan
krantenartikels terugvinden via de online
catalogus van de bib via beringen.
bibliotheek.be (klik op krantenarchief) of
via bibliotheek.be/krantenarchief.
Buiten de muren van de bib kunnen leden
het archief raadplegen door aan te melden
met hun Mijn Bibliotheek-account.

GOPRESS

extra
voor
scholen
Toegang voor scholen, cultuuren gemeenschapscentra
en (structurele) educatieve
partners.
Op voorwaarde dat
scholen beschikken over
vaste IP-nummers voor
toegang tot internet in hun
lokalen, krijgen ze via het
abonnement van de bib
toegang tot Gopress archief
en kiosk. Scholen kunnen
de toegang tot het archief
zelfs integreren in hun online
leerplatform.
Is je school nog niet
geabonneerd? Stuur een
mailtje naar bibliotheek@
beringen.be en we brengen
het graag voor je in orde!
Bovendien zijn er een aantal
introductiespelen ontwikkeld
voor het basis- en secundair
onderwijs.

LESSUGGESTIE BASISONDERWIJS
De bibliotheek van Zaventem werkte
een volledige lesvoorbereiding uit
om leerlingen van het lager onderwijs
vertrouwd te maken met Gopress. De
opdracht: maak een fotoreportage
met behulp van Gopress en Canva en
presenteer die aan je klasgenoten.
Ook de bib van Beringen werkte een leuk
bingospel uit om Gopress te introduceren
in de klas. Met toffe zoekopdrachten die
de leerlingen zo snel mogelijk en ‘bingogewijs’ afvinken.
Deze lesmappen vind je terug via
www.cultuurconnect.be/diensten/
gopress-online-kranten-tijdschriften.

extra’s
Iedereen leest
‘Meer leesplezier, meer lezers!’
Iedereen Leest coördineert
campagnes en programma’s rond lezen
en brengt kennis over leesbevordering
en leesplezier samen.
www.iedereenleest.be

Talentbib
Niet minder dan 41 jeugdauteurs
hebben speciaal voor TALENT
jeugdboeken geschreven. Per thema
zijn er 2 fictieverhalen die op het basis
leesniveau in de Talentbib opgenomen

zijn. Die fictieverhalen zijn (meestal)
ook op een lager en hoger leesniveau
uitgewerkt door de jeugdauteur. Alle
versies kunnen via Bingel gelezen
worden met leesondersteuning.
Daarnaast zijn er per leerjaar nog
3 non-fictie boeken speciaal voor
TALENT geschreven.
In elk thema staat één jeugdauteur
centraal. Die auteur stelt zichzelf
ook voor in een leuk filmpje zodat
leerlingen nog meer gemotiveerd
worden om de verhalen ook helemaal
te gaan lezen.
www.talentvoortaal.be

Thuis lezen met de
Kinderboekenjuf
6 TOT 12 JAAR
De website met tips en trucs om met
kinderen het gesprek aan te gaan over
Kinderboeken en de leesbeleving te
vergroten. Je vindt er een heleboel
tips om het lezen interactiever te
maken. Van een kinderboekenbingo
tot leesbelevingsactiviteiten.
www.kinderboekenjuf.nl

Verspreid het leesvirus
Met de lancering van dit nieuwe
leer- en leesplatform brengt Boek.be
kinderen, jongeren en hun ouders
in contact met leesmateriaal,
leermiddelen, (jeugd)boeken en
verschillende promotieacties.
Tijdens het lezen ontdekken leerlingen
nieuwe perspectieven, onverwachte
inzichten en een uitgebreide
woordenschat.
Gebruik de filters om op zoek te
gaan naar de info of het materiaal dat
het best bij jouw wensen past. Wil je
leren of wil je lezen? Of beide? En
voor welke leeftijd zoek je geschikt
materiaal? Ook dat kan. Of zoek je
eerder leestips die aanleunen bij hoe je
je voelt? Ook daarop kan je filteren.
verspreidhetleesvirus.be

BIBLIOTHEEK
Graaf van Loonstraat 2
3580 Beringen
T 011 45 08 10
bibliotheek@beringen.be
beringen.be/bibliotheek
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POP-UPBIB
Stadswal 14
3580 Beringen
T 0477 99 33 93
bibliotheek@beringen.be
beringen.be/bibliotheek

