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BOEKENREEKSEN VOOR KINDEREN MET LEER- EN LEESMOEILIJKHEDEN
BOEKEN MET LETTERTYPE DYSLEXIE
Ben je op zoek naar boeken met een
lettertype, geschikt om te lezen voor
mensen met dyslexie?
Een overzicht van deze boeken vind je via
de online catalogus
beringen.bibliotheek.be. In het eerste
scherm vul je ‘Lettertype Dyslexie’ in, via
het lege zoekveld.

DYSLEXIEBOEKEN/REEKS
SUPPER JAN/ HARMEN VAN STRAATEN
De verhalen over Super Jan zijn spannend, én erg grappig. Als je wel
van een beetje actie houdt, dan zijn deze twee boeken echt iets voor
jou!

HEKSJE LILLY/ BIRGIT KNISTER
De verhalen over het heksje Lilly zijn vlot
geschreven, met veel korte zinnen en dialogen.
Het is fantasierijk en grappig, niet alleen door de
tovenarij, maar ook door talige grapjes.
De tekst is omgeven door veel vrolijk gekleurde
grotere en kleine illustraties en door sterretjes,
bubbels en druppels wat het geheel luchtig maakt.
Een overzichtelijke bladspiegel, een grote,
schreefloze letter en een ruime interlinie zorgen
voor een goede leesbaarheid.
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KOEN KAMPIOEN/ FRED DIKS
De kinderboeken over Koen Kampioen zijn vrolijk, spannend en
grappig. En alles draait om voetbal. Koens team mag in Italië een
wedstrijd spelen. Er is alleen één probleem: de wedstrijd is op
dezelfde dag als de bekerfinale van FC Top. Koen wil het allebei en
belooft dat hij voor een oplossing zal zorgen.

AVONTURENEILAND/ HELEN MOSS
Scott en Jack Carter logeren in de zomervakantie bij hun tante op het
eilandje Castle Key. Het is er superklein en ontzettend saai! Totdat ze
Emily en haar hondje Drift ontmoeten. …

FLOORTJE/ SUZANNE BUIS
Heerlijke meisjesboeken, vakkundig geschreven met de juiste dosering
spanning, een beetje ruzie, heel veel plezier met de pony's en een
nestje jonge poesjes op de hooizolder. Geïllustreerd met enkele
tekeningen. Illustraties en tekst zijn geheel in donkerblauw gedrukt; de
tekst is opgemaakt in het Lettertype Dyslexie.
Vanaf ca. 8 jaar.
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BOEMERANG

Maretak brengt met Boemerang een nieuwe serie voor Makkelijk Lezen.
Boeken voor kinderen die niet zo goed kunnen lezen en die (misschien daarom ook) niet zo
graag lezen.
Ook kinderen met dyslexie zullen deze boeken met plezier en succes lezen. Alle
Boemerangboeken zijn gezet in de dyslexieletter Heinemann Special.

KIEF DE GOALTJESDIEF/ GERARD VAN GEMERT
Kief, de goaltjesdief, is een spannende en makkelijk te lezen serie
voor 7+.

ZOEKLICHT INFORMATIEF “WEET JIJ ALLES OVER”
Kinderen met dyslexie lezen vaak liever non-fictie dan fictie: boeken
die “ergens over gaan” dus. De serie ‘Zoeklicht Informatief’ “weet
jij alles over” voorziet in deze behoefte. Met heldere informatie,
mooie illustraties en leuke transparante lay-outers wordt lezen
interessant.
Bij elk boek hoort een voorlees-cd en handige tips voor
spreekbeurten.
Op dit moment zijn er zeven titels verkrijgbaar.

Een overzicht van deze boeken vind je via de online catalogus beringen.bibliotheek.be. In het
eerste scherm vul je ‘Zoeklicht Informatief’ in.
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REALITY REEKS
De ‘Reality Reeks’ is een serie boeken voor en over jongeren. Ieder boek
vertelt een spannend verhaal over onderwerpen waarmee jongeren te
maken kunnen krijgen. Zoals discriminatie, agressie, incest en
tienerzwangerschap.
De reeks is afgestemd op jongeren met dyslexie door de ruime interlinie,
overzichtelijke bladspiegel.
Kenmerken van deze serie





Geschreven in gemakkelijk te lezen Nederlands
Verhaallijnen worden herhaald vanuit verschillende perspectieven
Tekst is gedrukt in grote letter met een ruime interlinie,
Voor de leerkrachten is een lesbrief met verwerkingsopdrachten
beschikbaar.
Deze kunt u gratis downloaden via de docentenpagina van
www.eenvoudigcommuniceren.nl.

Een overzicht van deze boeken vind je via de online catalogus beringen.bibliotheek.be. In het
eerste scherm vul je ‘Reality Reeks’ in.

JEUGDBOEKEN OVER EEN HOOFDPERSOON MET DYSLEXIE
EEN GENIE MET DYSLEXIE / COCQUYT ANJA
Een verdrietig begin waarin Tim in de dood van zijn oma meer
aansluiting vindt bij zijn opa dan bij andere volwassenen. Op een heftig
moment komt zijn nieuwe buurmeisje Rika zijn leven in.

HENK EN DE DANSENDE LETTERS/ HENK LINSKENS
Henk is een kind zoals alle andere kinderen. Of toch niet. Bij hem
dansen de letters over de pagina's. Daardoor heeft hij moeite met
lezen, spellen en schrijven. Henk heeft dyslexie en dysorthografie.
Dat zijn moeilijke woorden die willen zeggen dat je problemen hebt
met taal. Heel vervelend, maar dan ontdekt Henk dat hij niet de enige
is ... Een eenvoudig, persoonlijk verhaal dat kinderen wil laten
kennismaken met anders zijn, en dat kinderen met dyslexie een hart
onder de riem wil steken. Voor lezers en luisteraars vanaf 6 jaar.

DE MAGISCHE PEN/ NADJA VAN SEVER
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Mats is dyslectisch. Zijn klasgenootjes en zelfs de juf pesten hem daarmee. Dan vindt Mats
een pen met magische krachten, die ervoor zorgt dat hij foutloos
kan schrijven én dat alles wat hij opschrijft ook echt gebeurt.

EEN PLANEET IN JE HO OFD/ SALLY GARDNER
Wanneer zijn beste vriend Hector plotseling verdwijnt, beseffen
Standish, zijn grootvader en een kleine groep rebellen dat ze er alles
aan moeten doen om de altijd aanwezige onderdrukkende krachten
van het Moederland te verslaan. De auteur, die zelf dyslectisch is, heeft
dit bijzondere verhaal in eenvoudige taal geschreven. Het boek heeft
honderd korte hoofdstukken. De bladspiegel is helder en ruim.

DE GRIEZELBUS. [1]/ PAUL VAN LOON
Meester Mark en zijn klas gaan ter gelegenheid van de
Kinderboekenweek een ritje maken met de griezelbus. Schrijver P.
Onnoval (anagram van de auteur) vertelt aan de hand van
voorwerpen griezelige verhalen. Raamvertelling met als basis de
terugblik in de bus na elk voorgelezen griezelavontuur. Deze
compositie versterkt het griezelelement (het kan ons ook gebeuren),
anderzijds wordt er met humor gerelativeerd. Te eng wordt het nooit.
Nu verschenen in de reeks 'Zoeklicht Dyslexie'*. Daarvoor is de tekst
vereenvoudigd en zijn de zinnen korter gemaakt, AVI-M4 en er zijn
vier verhalen weggelaten. De illustraties zijn van de illustrator die ook
de ‘Dolfje Weerwolfje-boeken’ van tekeningen voorziet. Het vaardig
geschreven verhaal heeft niets aan kracht ingeboet. Een spannend en goed geschreven
griezelboek, dat het best getypeerd wordt met het door de auteur zelf bedachte genre:
grumorboeken. Vanaf ca. 10 jaar.
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ADIBIB: GRATIS AANGEPASTE DIGITALE BIBLIOTHEEK VOOR LEERLINGEN MET
EEN BEPERKING IN DE SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

ADIBib heeft schoolboeken voor basis en het secundair onderwijs.
ADIBib is er alleen voor leerlingen:






leerlingen met een attest dyslexie = ernstige leesproblemen
leerlingen met een attest dyspraxie= ernstige schrijfproblemen
GON-leerlingen= geïntegreerd onderwijs
leerlingen in het buitengewoon onderwijs van type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
leerlingen met een ADIBib-attest(kan alleen opgemaakt worden door het CLB)

ADIBib is gratis. Het departement onderwijs subsidieert ADIBib en de Vlaamse educatieve
uitgeverijen stellen de bestanden kosteloos ter beschikking.
www.adibib.be

DAISY-BOEKEN/ LUISTERPUNTBIBLIOTHEEK
De bib in Beringen beschikt over een uitgebreid aanbod
Daisy- boeken voor kinderen, jongeren en volwassenen
met een leesbeperking. De Daisy-boeken voor de jeugd
tot en met 18 jaar zijn steeds aanwezig samen met het
leesboek. Ze staan per leeftijdscategorie geordend en
hebben een stickertje met ‘DAISY’ op de rug van het
boek.
Daisy-boeken zijn ingelezen boeken met extra
mogelijkheden, zoals bladeren, stukken opnieuw
beluisteren, de voorleessnelheid zelf bepalen, stiekem
vooruit lezen enz.
Een Daisy-boek beluister je best met een Daisy-speler, een toestel dat je kan lenen in de bib.
Op dit moment heeft de bib van Beringen 6 Daisy-spelers.
Personen met dyslexie zijn gebaat met deze digitale luisterboeken en de spelers van
Luisterpuntbibliotheek. Ook de Daisy-software en de anderslezen app maken het mogelijk om
de voorleessnelheid van de boeken aan te passen, zodat kinderen en jongeren met dyslexie
perfect kunnen lezen en luisteren tegelijk.
Je vindt alle Daisy-boeken voor de jeugd en volwassenen via de online catalogus van de
bibliotheek beringen.bibliotheek.be. Ga naar de functie ‘uitgebreid zoeken’ en kies bij
materiaalsoort voor Daisy.
In de bib kan je de volledige lijst Daisy-boeken per leeftijd bekijken.
Meer info: www.luisterpuntbibliotheek.be en ikhaatlezen.be
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LUISTERBOEKEN

Luisterboeken zijn boeken ingelezen op een cd-schijfje. Je kan de cd’s afspelen
op een gewone cd-speler. De bib heeft de laatste jaren een ruime collectie
luisterboeken samengesteld.
Een overzicht van de luisterboeken voor de jeugd en volwassenen vind je via
de online catalogus www.bili.be. Ga naar de functie ‘uitgebreid zoeken’ en kies bij
materiaalsoort voor CD. In het tweede scherm vul je luisterboeken in.

INFORMATIEVE BOEKEN VOOR VOLWASSENEN
IK SCHREIF FAUT : OMGAAN MET DYSLEXIE : GIDS VOOR OUDERS,
kan je een overzicht
van de luisterboeken
voor de jeugd vinden.
LEERKRACHTEN EN Hier
HULPVERLENERS
/ MARTINE
CEYSSENS
Anders dan de meer theoretische en/of didactische recent verschenen
boeken over dyslexie is deze gids een hulp bij lees- of schrijfproblemen thuis, op school en in de specifieke begeleiding.

KINDEREN MET DYSLEXIE/ TOM BRAAMS
Een gids voor ouders, waarin veel vragen met betrekking tot dyslexie
uitgebreid beantwoord worden.

MOEILIJKE LETTERS LEZEN: OEFENBLADEN DYSLEXIE/ BETTY VLEESSHOUWER
Oefenbladen voor de begeleiding van kinderen met ernstige dyslexie.
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MIJN KIND EN DYSLEXIE/ RIETJE KRIJNEN
Praktische voorlichting voor ouders van kinderen op de basisschool.

SCHRIJVEN MET DYSLEX IE/ LÉON BIEZEMAN
Ook als je dyslectisch bent, kun je een verhaal, gedicht of brief
schrijven. Met enige zwart-wittekeningen. Van en voor dyslectische
kinderen vanaf ca. 10 t/m 14 jaar.

DYSLEXIE/ PAULA WILTSHIRE
Beknopte informatie over dyslexie en de oorzaken en behandeling
ervan.

DYSLEXIE EN TOUWTJESPRINGEN/ MARIJKE VAN VUURE
Praktische informatie, tips en oefeningen om kinderen met
leesproblemen te helpen. Met ervaringsverhalen en kleurenillustraties.
Voor ouders en opvoeders van kinderen van ca. 6 t/m 12 jaar.
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DWAALSPOOR DYSLEXIE : HOE ELK KIND EEN VLOTTE LEZER WORDT/ ERIK
MOONEN
Leesproblemen zijn volgens Moonen niet te wijten aan dyslexie, maar
aan falende onderwijsmethoden. Zijn aanpak, de Alfabetcode, leert
kinderen eerst om klanken om te zetten in schrift. Vervolgens leren ze
welke klank- en letteromgevingen een bepaalde spellingsvariant
waarschijnlijker maken dan alle andere.

DE DYSLEXIE SURVIVAL GIDS/ ANNEMIE DE BONDTLUC DESCAMPS
In dit boekje vind je wat dyslexie betekent, welke gevoelens je hierbij
kunt hebben, hoe je hulp kunt zoeken, hoe je ook op school het best
kunt geholpen worden, welke bekende mensen dyslexie hebben, het
verhaal van een lotgenootje en een mama en nog veel meer...

DYSLEXIE EN LEESPROBLEMEN/ ARGA PATERNOTTE
Praktische gids voor ouders van dyslectische kinderen.
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'NU WEET IK EINDELIJK WAT DYSLEXIE IS!'/CHANTAL ENGBERSSANDRA KLAASSEN

Boekje voor kinderen en ouders waarin op een
begrijpelijke manier wordt uitgelegd wat dyslexie
met de hersenen doet en hoe je daarmee om kan
gaan. Met een aparte tekst voor ouders (op de
linkerpagina) en hun kind (op de rechterpagina).

DIT IS DYSLEXIE : ACHTERGROND EN AANPAK/ ARYAN VAN DER LEIJ

De expert in dyslexie en leesproblemen over achtergrond,
diagnostiek en aanpak van dyslexie, zowel op school als
thuis.

INTERESSANTE WEBSITES
BERINGEN.BIBLIOTHEEK.BE

Online webetalage van bib Beringen

WWW.LUISTERPUNTBIBLIOTHEEK.BE
Een openbare bibliotheek voor iedereen die niet of moeilijk gewone
boeken kan lezen (blinden, slechtzienden, personen met dyslexie of
autisme, mensen met spier- en gewrichtsziekten, enz.).
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WWW.ADIBIB.BE
Eureka ADIBib stelt gratis digitale versies van
gewone, gedrukte schoolboeken ter beschikking
aan leerlingen met ernstige lees- en/of
schrijfproblemen. Kinderen met lees- en/of
schrijfbeperkingen kunnen het boek dus
gebruiken op hun laptop. Ze zien op hun
computerscherm alles wat in de gedrukte versie
van het leerboek staat. Ze kunnen voorleessoftware gebruiken, en zo tegelijk lezen, luisteren
naar wat in hun leerboek staat, en zelf dingen invullen.

IKHAAT LEZEN
Heb jij een hekel aan lezen omdat je dyslexie hebt? Dan ben je
op de juiste plaats! Wij hopen namelijk dat we je kunnen helpen
met lezen. ADIBib helpt je met je schoolboeken, Luisterpunt zorgt
voor fijne leesboeken. Hoe doen we dat? Heel simpel: we laten je
de woorden horen! Zo kan jij je concentreren op wat écht
belangrijk is: de inhoud.
En misschien ga je dan lezen...leuk vinden! Dat is onze grootste
wens. Probeer jij het?

WWW.KLASSE.BE/OUDERS/DOSSIERS/DYSLEXIE
Uitgebreid dossier over dyslexie.

WWW.LEESWEB.BE
Werkmappen, keuzelijsten, workshops, vormingscursussen en projecten voor iedereen die wil
meewerken aan leesbevordering.

WWW.LETOP.BE
Eerste hulp bij leerstoornissen en/of problemen bij het leren. Onder meer veel informatie over
dyslexie. Een initiatief van vzw Die-'s-lekti-kus.
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WWW.SPRANKEL.BE
Sprankel is een vereniging voor ouders van normaalbegaafde kinderen
met leerproblemen.

CONTACTGEGEVENS BIBLIOTHEEK BERINGEN
Wil je graag de bovenstaande bibliotheekmaterialen uitlenen in bibliotheek?
Je kan alvast een kijkje nemen in de digitale catalogus via beringen.bibliotheek.be of kom
eens een langs in de bibliotheek.
BIBLIOTHEEK BERINGEN
Graaf van Loonstraat 2
3580 BERINGEN
T 011 45 08 10
bibliotheek@beringen.be
Wil je graag de bibliotheek beter leren kennen, maak via bovenstaande contactgegevens een
afspraak voor een rondleiding in de bibliotheek.
Tijdens dit bezoek krijg je antwoorden op de vragen:





Hoe zit een bibliotheek in elkaar?
Wat vind ik in de bib?
Waar kan ik het vinden?
Hoe moet ik iets opzoeken?

