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Dyslexie?
Ga voor een luisterboek!
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Daisy-boeken
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Dyslexie?

Ga voor een luisterboek!

In de bibliotheek vind je boeken die via de Luisterpuntbibliotheek
helemaal ingelezen zijn: Daisy-boeken.
Veel van de boeken die je in de gewone bibliotheek vindt, bestaan in
Daisy-vorm. Het is de bedoeling dat je zowel het leesboek als het boek
in Daisy-vorm leent. Je bepaalt zelf het tempo waarop het boek wordt
voorgelezen, je kan naar voor en naar achter bladeren, net zoals in een
papieren boek.
Er zijn Daisy-boeken voor alle niveaus: van beginnende lezertjes
tot kinderen van de hoogste klassen van de lagere school en begin
middelbare school.
Ben je al wat ouder of vind je niet wat je zoekt? Dan kan de titel die je
zoekt, worden aangevraagd bij de Luisterpuntbibliotheek.
Een Daisy-boek beluister je best met je computer. Om de software te
installeren, ontleen je de Daisy-software in de bibliotheek of je kan ze
downloaden op http://www.daisy.org/amis/download/translations.
De bibliotheek heeft ook 1 Daisy-speler ter beschikking, die je gedurende
3 weken kan ontlenen.

Zoeklicht Dyslexie
Lezen doe je niet alleen met je ogen, maar ook met je oren!
Wil jij ook je weg vinden in de wereld van boeken? In spannende
verhalen waar je tenen van gaan krullen? In hersenspinsels waar je
haar van overeind gaat staan? Toch liever heerlijke zoete romantische
sprookjes? Of wil je alles weten wat wetenschap al ontdekt heeft?
Het kan allemaal!
De bibliotheek heeft materialen speciaal voor kinderen en jongeren met
dyslexie:
> Daisy-boeken
> Boeken uit de reeks Zoeklicht Dyslexie
> Gewone luisterboeken

Naast Daisy-boeken, vind je in de bibliotheek ook boeken uit de serie
Zoeklicht Dyslexie. Dit zijn boekjes waar een cd met het ingelezen
verhaal aan is toegevoegd. Deze serie is vooral bedoeld voor kinderen
van 9 tot 12 jaar.

Luisterboeken
De bibliotheek heeft verder ook gewone luisterboeken, die je naast het
boek kan leggen. Zo kan je het verhaal beter volgen. Het verschil met een
Daisy-boek is dat je het leestempo niet kan aanpassen en dat je enkel
per hoofdstuk kan lezen. Je kan niet voor- of achteruit bladeren of het
verhaal hervatten waar je gebleven was.
Voor gewone luisterboeken heb je geen speciale software nodig.
Je betaalt 0,50 euro/3 weken.

