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Met deze brochure sluit De Vijf aan bij de nationale campagne ‘Ik haat lezen’ die
kinderen en jongeren wil aanzetten tot lezen, vooral dan met hun oren. Zo wordt lezen
eenvoudiger en wordt “Ik haat lezen” omgebogen naar “Mag ik nog een boek?”.
De bijhorende website www.ikhaatlezen.be is zeker een kijkje waard.
Er is een luik voor kinderen en jongeren, voor ouders en eentje voor begeleiders.

Val je uit de boot als je moeilijk leest?

Nee, natuurlijk niet. In de bib vind je luisterboeken, Daisy-boeken,
Daisy-spelers, Daisy-mp3-spelers, leeslinialen en makkelijk lezen boeken.
Zij zorgen voor uren leesplezier en laten een wondere boekenwereld
voor jou opengaan.
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JE BENT
JONG EN JE
LEEST WAT?
Geen probleem!

Gaat lezen bij jou moeilijk of traag?
Je vindt in de bib heel wat middelen die jouw leesleven een stuk leuker maken.
We stellen ze even aan je voor in deze folder.

DAISY?
WIE IS
DAISY?

HOOR IK
DAAR EEN
BOEK?
Luisterboek

Luisterboeken zijn cd’s waarop
iemand een verhaal of boek voorleest.
Jij luistert ernaar met je cd-speler of
mp3-speler. En je doet dit waar je
dat zelf wilt: in de auto, op de bus,
thuis of op reis.

Wist je dat…

…heel wat volwassenen al naar
boeken luisteren in de auto,
in de zetel of op het strand.
Waarom zou jij het niet doen?

Daisy-boek

ZO BLIJF
JE BIJ
DE LIJN

Een Daisy-boek is een mp3-luisterboek
dat meer boek is dan een gewoon
luisterboek. Je kan erin bladeren,
naar een ander hoofdstuk springen
en er zelfs een bladwijzer insteken.
Je kan ook de toonhoogte van de stem
aanpassen. Je kan het snel of traag
afspelen. Je leest dus op jouw tempo.

Leesliniaal

Bij een Daisy-boek hoort een
Daisy-speler, Daisy-mp3-speler
of Daisy-software voor op je pc.
Ook die kan je lenen in je
bibliotheek of downloaden van
www.luisterpuntbibliotheek.be.
Er zijn wel 20.000 titels als
Daisy-boek uitgebracht door de
Luisterpuntbibliotheek. De titels
die je niet in je bib vindt, kunnen
zij gratis naar jou thuis opsturen.

Makkelijk lezen boeken

Een leesliniaal vergroot
een tekstregel. Dit is ideaal als
je slecht ziet of dyslexie hebt.
Je schuift je leesliniaal lijn per lijn
over de pagina en houdt zo goed bij
waar je aan het lezen bent.

Makkelijk lezen boeken zijn verhalen
waarbij de makers de taal speciaal
voor jou eenvoudig houden. Toch zijn
het zeer toffe boeken en verhalen.
Soms zit er ook een luistercd
bij het boek.

MAG HET OOK
MAKKELIJK?

Op zoek naar een boek?
15+

Voor jongeren vanaf 15 jaar
(uit BSO en TSO) stelt het
leesproject De Weddenschap elk jaar
9 boeken centraal die 3 BV’s zullen lezen.
Lees je zelf of met de klas ook
3 boeken, dan maak je kans op
mooie prijzen of om een BV in
je klas te ontvangen.
Meer info: www.deweddenschap.be

Luisterboeken, Daisy-boeken,
Daisy-spelers, Daisy-mp3-spelers,
leeslinialen en makkelijk lezen
boeken kan je gratis lenen in je bib.
Vraag ernaar aan de balie.

www.luisterpuntbibliotheek.be
vormgeving | www.impressantplus.eu

Je zoekt een boek of een luisterboek?
Je kan niet kiezen? Je raakt de weg kwijt
in de bib?
Dan kan je twee dingen doen:
1 Surf thuis of in de bib naar
www.boekenzoeker.org.
Daar vind je gemakkelijk een
heleboel tips.
2 Vraag een mevrouw of meneer van
de bib om je te helpen. Zij weten
alle boeken staan en hebben een
antwoord op al jouw boekenvragen.

Meer informatie?

Surf eens naar
www.luisterpuntbibliotheek.be
voor info over Daisy-boeken
en naar www.sprankel.be
om meer te weten over
leer- en leesmoeilijkheden.

