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Beste ouder, 

Dit is alweer de tweede editie van het Gouden Leestips Magazine. 
De eerste editie was zo’n overweldigend succes dat de Bibliotheek 
nog veel meer leuke, nuttige en verrassende informatie over 
lezen, voorlezen en media(wijsheid) heeft verzameld.

Keer op keer toont wetenschappelijk onderzoek aan dat lezen 
goed is voor de ontwikkeling van kinderen en dat het een directe 
positieve invloed heeft op hun schoolprestaties. Met de inhoud 
van dit magazine nemen we je mee in de wereld van het (voor-)
lezen met tips, trucs, gadgets, onderzoek en natuurlijk de leukste 
boeken – zowel op papier als digitaal.

De Bibliotheek wil graag, samen met jou, je kind helpen zich te 
ontwikkelen. De bieb heeft niet alleen materialen, maar ook heel 
veel kennis om je daarbij te ondersteunen. Wist je bijvoorbeeld 
dat als vaders boeken lezen, hun kinderen dat kopiëren? En dat 
dit effect minder sterk bij moeders gemeten is? Lees meer over dit 
recente onderzoek op pagina 25.

Wij zien je graag langskomen in de bieb en we wensen jou en je 
kind(eren) heel veel leesplezier! 

De Bibliotheek

VOORWOORD
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Vijfvingertest
Wist je dat kinderen met de vijfvingertest kun-
nen kijken of een boek te moeilijk voor ze is? 
Zo werkt het:

Lees een bladzijde uit het boek.

Tel alle woorden die moeilijk zijn om te 
lezen op je vingers.

Minder dan vijf vingers? Lezen maar! 
Meer dan vijf vingers? kies een ander 
boek en doe de test nog eens.

WIsT jE 
DAT? Lees 

weetjes

1

3

2

Bij de bieb 
kun je via de 
Vakantie-bieb app gratis  e-books lenen!Met je Bibliotheekpas krijg je op 

heel veel plekken een fijne korting: 

kastelen, pretparken, voorstellingen, 

festivals, films, musea etc.  

www.voordeelmetjebiebpas.nl

Het meest vertaalde 
Nederlandse kinderboek 
is Minoes van Annie 
M.G. Schmidt. Minoes is 
vertaald in maar liefst 
28 talen (op twee staat 
Koning van Katoren van  
Jan Terlouw dat in 17 
talen is vertaald).

Kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen en 
een rijk gevulde boekenkast hebben, lezen zelf 
meer, zijn leesvaardiger en schoppen het verder 
in het onderwijs.

De Bibliotheek is de grootste culturele 
instelling van Nederland - met zo’n 
4 miljoen leden, waarvan 2 miljoen 
jeugdleden!

Gemiddeld leent 
een jeugdlid on-
geveer 20 boeken 
per jaar, dat zijn 
in totaal meer dan 
40.000.000 boeken 
per jaar!
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25% van de basisschoolleerlingen verlaat de 
school met een taalachterstand van 2,5 jaar. 

Moeders lezen 

meer voor dan 

vaders. Slechts 

8% van de vaders 

leest meer voor 

dan hun partner.

Kinderen die meer lezen, 
lezen met meer plezier, 
zijn beter in taal en scoren 
hoger op de Cito eindtoets.

Het meest voorgelezen 
kinderboek tijdens de 
schoolrondes van de 
Nationale Voorleeswed-
strijd 2013 was Achtste-
groepers huilen niet van 
Jacques Vriens.  
Het werd 142 keer voor-
gelezen en op ruime af-
stand gevolgd door Hoe 
overleef ik de brugklas? 
van Francine Oomen. 
Dat werd 47  
keer voorgelezen.

Zo’n 1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn 
laaggeletterd. Dat is bijna 1 op 10!

Je kunt als ouder ook voorlezen aan je partner. 
7% van de Nederlanders doet dit. 

Wist je dat de Bibliotheek bijna 
overal gratis is voor kinderen?

Driekwart 

van de voor-

lezers blijft 

hun kind 

voorlezen 

ook als 

het kind 

zelfstandig 

kan lezen.

De helft van de Nederlanders leest 
wel eens voor aan kinderen.  
Vrijwel alle voorlezers vinden 
voorlezen nuttig. Driekwart van de 
mensen die niet voorlezen zijn het 
daar ook mee eens.

In de Nederlandse bibliotheken worden jaarlijks 
93,4 miljoen boeken uitgeleend, verspreid over 
70 miljoen bezoekjes.

Door 15 minuten 

vrij lezen per dag, 

leert een kind 

1.000 nieuwe 

woorden per jaar. 

Veel basisscholen doen mee aan de 
Nationale Voorleeswedstrijd.  
Kinderen die in groep 7 of 8 zitten, 
kunnen meedoen aan deze wedstrijd. 
Misschien doet de school van jouw 
kind ook mee? Vraag er eens naar!
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl
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Geniet met je biebpas 
van kortingen of leuke extra’s bij theaters, 

musea, dierentuinen en nog veel meer!

voordeelmetjebiebpas.nl

Vraag ernaar in de Bibliotheek of 
kijk op www.voordeelmetjebiebpas.nl



Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Een kind kan van de ene op de andere 
dag klaar zijn voor een nieuw boek. Gelukkig heeft de Bibliotheek voor elke 
leesfase een ruime keuze aan passende boeken. Op de volgende pagina’s lees je 
meer over deze verschillende fases, met de populairste boeken en handige tips.

Tot één jaar - Eén tot zes jaar - Zes tot acht jaar - Acht tot twaalf jaar - Twaalf jaar en ouder

VAN 
sABBEL-
BOEKjE  

TOT  
GRApHIC 

NOVEL De Biblio-

theek heeft 

boeken 
voor alle 

leeftijden!

Geniet met je biebpas 
van kortingen of leuke extra’s bij theaters, 

musea, dierentuinen en nog veel meer!

voordeelmetjebiebpas.nl

Vraag ernaar in de Bibliotheek of 
kijk op www.voordeelmetjebiebpas.nl

7



TOT ÉÉN 
jAAR

2-3 maanden 
Luisteren naar je stem
Door jouw stem te horen, weet je baby dat jij 
er bent. Het geeft een gevoel van veiligheid. 
Jij kunt aan jouw baby merken dat hij er rustig 
van wordt. Erg leuk: zing liedjes voor je baby. In 
de bieb vind je boeken met liedjes die je vroeger 
zelf zong (Ik zag twee beren, ..)

3-5 maanden 
Grijpen naar voorwerpen
Je baby gaat grijpen naar voorwerpen. Baby’s 
houden van voorwerpen vasthouden en heen 
en weer bewegen. Vooral voorwerpen met felle 
kleuren en voorwerpen die geluid maken, trek-
ken de aandacht zoals bij knisperboekjes!

5-7 maanden 
Voorwerpen verkennen
Je kindje gaat allerlei voorwerpen met de hand-
jes en mond betasten. De baby voelt of iets zacht 
is, of glad of hard. Voelboekjes zijn nu leuk.

7-9 maanden 
Interesse in wat jij doet
Je baby heeft veel interesse in alles wat je doet 
en vindt het leuk naar jouw bezigheden te kij-
ken. Geef er commentaar bij, dat is goed voor de 
taalontwikkeling.

9-12 maanden 
Woorden nazeggen
Tijdens het brabbelen van je kindje hoor je 
steeds meer bekende klanken en lettergrepen. 
Sommige baby’s kunnen al woorden nazeggen. 
Tijd voor leuke ‘gesprekjes’!
 
Nijntje en de Wilde Dieren
Dick Bruna

Baby’s ontdekken een boekje op hun eigen manier: door te voelen, te sabbelen 
of ermee te gooien. Een babyboek moet hier tegen kunnen. Met ongeveer tien 
maanden ontdekt je kindje hoe een boek ‘werkt’. Het raakt meer gericht op de 
inhoud en slaat bladzijden om. Soms vijf tegelijk, maar dat geeft niet. Het gaat 
om het ontdekken en (samen) met het boekje bezig zijn.

Ont- 
dekken

BoekStart

Babyboekje 

van het Jaar 

2013
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Gratis Boekstartkoffertje  
van de bieb
Je kunt jonge kinderen niet vroeg genoeg ver-
wennen met voorlezen en liedjes zingen. Zo leren 
ze meer woorden en zullen ze beter en vaker 
gaan lezen. Onderzoek bevestigt dat kinderen 
die als baby zijn voorgelezen, het beter doen op 
school. Als je baby 3 maanden is, krijg je van de 
gemeente een waardebon voor het gratis Boek-
Startkoffertje, als de Bibliotheek in jouw omge-
ving meedoet aan BoekStart.

Wat zit er in dat 
leuke koffertje?
• Een babyboekje 
• Een geïllustreerd  

boekje met  
kinderliedjes en  
een cd

• Een boekenlegger
• Een folder over  

voorlezen
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Een grote rol speelt de fantasie. Hoe ouder het 
kind wordt, hoe langer de verhalen mogen wor-
den. In deze fase is het leuk om samen naar de 
Bibliotheek te gaan om daar boekjes uit te zoeken.

 Kiekeboekjes
Kleine kinderen spelen graag ‘kiekeboe’. Ze 
vinden het meestal spannend om te zien wat er 
achter iets verscholen gaat. Op dezelfde manier 
werken boekjes met flapjes. Samen kijken wat er 
achter de flappen verstopt zit, brengt spanning 
en veel verrassingen.

Wat kun je zelf doen?
• Lees eerder voorgelezen boeken nog eens voor. 

Kinderen vinden dit leuk en het draagt bij tot 
een beter begrijpen van het boek of het verhaal.

• Lees rustig en duidelijk de tekst voor. Maak 
daarbij gebruik van de mogelijkheden van je 
stem. Let op hoe je het boek vasthoudt; laat je 
gezicht er niet achter verdwijnen.

• Laat je kind zien dat je met lezen iets kunt doen. 
Bijvoorbeeld door in zijn aanwezigheid een 
gebruiksaanwijzing, website of recept te lezen.

ÉÉN TOT 
ZEs jAAR

Voor- 
lezen

Kinderen tot 6 jaar worden door hun ouders voorgelezen. Dit wordt langzaam 
opgebouwd van korte verhaaltjes bij een enkel plaatje tot langere verhalen die 
inspelen op de fantasie van de kinderen.

Tip

Dreumesboeken (1+)
Plaatjes
Een dreumes gaat herkennen wat er op de 
plaatjes staat. Foto’s of duidelijke tekeningen 
van dieren doen het erg goed. Het liefst niet 
meer dan één plaatje per bladzijde. Vertel er iets 
bij. Het geeft niets als je kind in het midden van 
het boek wil beginnen. Het gaat om het samen 
beleven van de plaatjes, het volgen van een 
verhaallijn is nog net te moeilijk.

peuterboeken (2+)
Verhalen & dieren
Een peuter van een jaar of twee is toe aan een 
echt verhaaltje. Over een meisje, jongetje of dier 
dat iets beleeft wat je kind herkent. De platen 
moeten duidelijk laten zien wat er in het verhaal 
gebeurt.

prentenboeken (3+)
Herkenbaarheid
Eenmaal drie, krijgt je peuter steeds meer inte-
resse voor wat er om hem heen gebeurt. Peuters 
zijn dol op herkenbare thema’s zoals aankleden 
of in bad gaan, maar nieuwe dingen zijn ook  
interessant. Wat maken andere kinderen mee? 
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• Doe met je kind spelletjes die goed zijn voor 
zijn taal- en leesontwikkeling. Denk aan lotto’s, 
puzzels, rijm- en raadspelletjes. Bij sommige 
bibliotheken kun je deze gratis lenen.  
Meer voorleestips vind je op pagina 22.

De Nationale Voorleesdagen & 
het prentenboek van het jaar
Van 22 januari tot en met 1 februari 2014 worden 
De Nationale Voorleesdagen weer gehouden. Het 
doel van De Nationale Voorleesdagen is het be-
vorderen van het 
voorlezen aan 
kinderen die zelf 
nog niet kunnen 
lezen. Elk jaar 
kiest een jury 
van jeugdbiblio-
thecarissen het 
prentenboek van 
het jaar. In 2014 is dat het boek Krrrr... okodil!  
van Catherine Rayner

Het Nationale Voorleesontbijt
Jaarlijks wordt een groep bekende Nederlan-
ders uitgenodigd om voor te lezen tijdens Het 
Nationale Voorleesontbijt om zo te laten zien 
dat ook zij voorlezen belangrijk vinden. Naast de 
zogenaamde VIP-voorleesontbijten organiseren 
bibliotheken, basisscholen, peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven ook zelf ieder jaar voorlees-
ontbijten met lokale helden. 

Voorlezen door actief meedenken

Voorlezen helpt de taal- en leesontwik-
keling bij kleuters door ze actief mee 
te laten denken tijdens het voorlezen 

(dit wordt ook wel ‘interactief voorlezen’ ge-
noemd). Tot die conclusie komt onderzoekster 
Myrna Gosen.

Zij onderzocht voorleessessies in de klas en keek 
daarbij naar hoe de leerlingen en docenten op 
elkaar reageerden. Ze ontdekte verschillende 
patronen, zoals de manier waarop kinderen tot 
verklaringen en oplossingen komen tijdens het 
interactief voorlezen. Gosen vond het bijzonder 
te merken tot hoeveel jonge kinderen in staat 
zijn: “De kleuters bedenken oplossingen voor wat 
er precies op plaatjes in prentenboeken gebeurt 
en ze denken ook verder. Prentenboeken geven 
op die manier een aanleiding tot inhoudelijke 
gesprekken.”Het is belangrijk dat de leerkracht 
interactief voorleest, dus veel vragen stelt en 
open staat voor alle soorten reacties. Een goede 
reactie is: “Dat zou kunnen.” Hierdoor gaan kin-
deren nog meer bedenken en voortbouwen op 
elkaars antwoorden.
Gosen stelt dat ouders thuis hun kinderen ook 
op ontdekkingstocht kunnen laten gaan tijdens 
het voorlezen. Denk hierbij aan het af en toe on-
derbreken van het verhaal om vragen te stellen 
over problemen waar de hoofdpersoon tegenaan 
loopt en die door het kind op te laten lossen.
Bron: M. Gosen; ‘Tracing learning in interaction’

2013 Nog 100 nachtjes slapen Milja Praagman Leopold

2012 Mama kwijt Chris Haughton Gottmer

2011 Fiet wil rennen Bibi Dumon Tak en Noëlle Smit Querido

2010 De Wiebelbillenboogie Guido Van Genechten Clavis

2009 Anton kan toveren Ole Könnecke Gottmer

2008 Kleine muis zoekt een huis Petr Horácek Gottmer

2007 De Kleine Kangaroe Guido van Genechten Clavis

2006 Dat ben jij, Kiki! Amy Hest en Jill Barton Lemniscaat

2005 Wat nu, Olivier? Phyllis Root en Christopher Denise Lemniscaat

Nog veel meer prentenboeken van het jaar
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ZEs TOT 
ACHT jAAR

Zelf 
lezen

In deze fase leren kinderen technisch en begrijpend lezen. Het is belangrijk om 
naast het voorlezen je kind te stimuleren om zelf te lezen. Deze fase begint 
met technisch lezen, waarbij een kind natuurlijk eerst het alfabet leert, dan 
woordjes en tenslotte hele zinnen. Hierna gaat een kind begrijpend lezen en 
krijgt het door waar teksten over gaan. 

Wat kun je zelf doen?
• Voer dagelijks gesprekken met je kind. Vertel 

bijvoorbeeld wat je die dag gedaan hebt en laat 
je kind vertellen wat hij of zij heeft gedaan. 

• Wanneer je kind een fout maakt, hoef je hier 
niet veel aandacht aan te geven. Herhaal wat 
je kind verteld heeft, maar dan op de goede 
manier. Wees niet bang om moeilijke woorden 
te gebruiken, maar leg ze wel uit. Dit is erg 
leerzaam voor je kind. 

• Lees je kind het liefst elke dag voor, bijvoor-
beeld voor hij of zij naar bed gaat. Je kunt wat 
moeilijkere boeken gebruiken. Het is handig 
om op de moeilijkheidsgraad van het boek te 
letten, maar het belangrijkste is leesplezier.

• Geef je kind de kans om zelf te lezen.  
Zorg voor een rustige plek en genoeg tijd om 
zelf te kunnen lezen. Praat na over wat je kind 
heeft gelezen. 

Winnaar Nederlandse  
Kinderjury 2013
Fantasia VI
Dit is voor Stilton de vierde keer op rij dat hij 
de prijs wint. Een record! De Kinderjury was 
bijzonder onder de indruk van de speciale 
vormgeving van het boek van Stilton. Het boek 
kreeg speciaal voor de Nederlandse markt 
geurbladzijdes en 3D pagina’s. En bijzonder: 

Boeken van Stilton 
worden veel gelezen 
door dyslectische 
kinderen.
Kijk ook eens op 
de website van 
de Nederlandse 
Kinderjury
www.kinderjury.nl 

• Geef zelf het goede voorbeeld aan je kind door 
af en toe een boek te lezen. Kinderen doen hun 
ouders graag na.
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Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek wordt elk jaar in oktober 
gehouden. Tijdens het elf dagen durende evene-
ment zijn er in het hele land allerlei activiteiten
rond het kinderboek. De Bibliotheek besteedt
ieder jaar volop aandacht aan de Kinderboeken-
week met allemaal speciale activiteiten. Tijdens
de Kinderboekenweek worden de beste kinder-
boeken gekozen en bekend gemaakt op het
Kinderboekenbal. Het thema voor 2013 is ‘Sport 
en Spel’ met als motto ‘Klaar voor de start.’  Het 
kinderboekenweekgeschenk 2013 is Je bent Super...
Jan! en is geschreven door Harmen van Straaten.
www.kinderboekenweek.nl

AVI-indeling
Ken je de AVI-indeling? 
Die aangeeft welk lees-
niveau voor het boek 
vereist is. Het nieuwe 
toetssysteem bestaat 
uit 12 niveaus, die zijn  
gekoppeld aan de  
leerjaren in het basis-
onderwijs. Er wordt 
uitgegaan van een gemiddeld leesniveau halver-
wege (M) en aan het eind (E) van de groep.  
Vraag in jouw bibliotheek naar de juiste AVI 
boeken voor jouw kind!

 Avi Start

Groep 3 M3 & E3

Groep 4 M4 & E4

Groep 5 M5 & E5

Groep 6 M6 & E6

Groep 7 M7 & E7

 Avi Plus
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In deze fase wordt lezen vaak gecombineerd 
met gamen, films kijken en internetten. De 
bieb leent films en games uit en er is vaak 
gratis WIFI. Net als met boeken helpt de bieb 
ouders en kinderen de juiste keuze te maken 
als ze op zoek zijn naar de perfecte game of 
film. Zo zijn op deze leeftijd boeken populair 
die over dezelfde helden gaan als in films of 
games, zoals Spijt! van Carry Slee (waar ook 
een film van is).

De Bibliotheek is expert op het gebied van 
mediawijsheid. De experts (mediacoaches) 
kunnen ouders adviseren over media- en inter-
netgebruik. Wat de Bibliotheek ook kan, is een 
ouderavond verzorgen over Kind en Media. Zie 
ook het artikel op pagina 27.

ACHT TOT 
TWAALF 

jAAR
Kinderen gaan vanaf deze leeftijd vaak al zelf naar de bieb. De meeste 
kinderen krijgen plezier in het lezen. Helaas wordt er weinig gepubliceerd over 
nieuwe kinderboeken. Gelukkig heeft de Bibliotheek alle kennis hierover in huis. 

Wat kun je zelf doen?
• Alhoewel kinderen zelf gaan lezen, blijft het 

aan te raden om nog af en toe voor te lezen. 
Voorlezen vormt een uitstekende basis om met 
kinderen te praten over maatschappelijke en 
sociaal- emotionele onderwerpen. Daarnaast 
blijft voorlezen belangrijk voor de algemene 
ontwikkeling van kinderen. Ze maken zich 
nieuwe informatie eigen en leren verschillende 
schrijfstijlen en genres kennen.

• Kies daarom bij het voorlezen voor boeken met 
thema’s die kinderen van deze leeftijd bezig-
houden. Op www.leesplein.nl zijn boeken op 
thema te vinden. Laat je kind zelf ook voor-
leesboeken kiezen en vertellen waarom een 
bepaald boek leuk lijkt. 

Plezier 
in 

lezen
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Hoe zoek je een boek?
Niveau
De medewerkers in de Bibliotheek helpen je 
graag bij het zoeken van een geschikt boek. Ook 
kun je makkelijk digitaal een boek zoeken via de 
website van de Bibliotheek. De indeling van de 
Bibliotheek maakt het eenvoudig een boek van 
het juiste niveau te vinden:Winnaar Nederlandse  

Kinderjury 2013
Voor wie doe jij een moord -  
door Izzy Love
De Kinderjury was onder de indruk van het 
feit dat het boek heel anders afloopt dan je in 
het begin denkt. ‘De moord in het boek maakt 
het niet griezelig, wel spannend: je wilt steeds 
blijven doorlezen. Daarnaast is het heel knap 
hoe de schrijver romantiek en moord heeft 
gecombineerd.’ Het was het enige genomineer-
de boek met alleen tekst. Dit werd door de Jury 
toegejuicht. 

Antwoorden
Fictie: 1 school, 2 griezel verhalen, 3 sprookjes,  

4 science fiction, 5 oorlog & verzet
Informatief: 1 religie, 2 dieren, 3 bedrijf & beroep 

4 natuur, & milieu 5 uiterlijk

Hoe zoek je een boek?
Onderwerp
De bieb helpt kinderen ook boeken over hun 
favoriete onderwerpen te vinden. Een symbool-
sticker op de rug van het boek geeft aan waar 
het boek over gaat. Ken je de symbolen? Test je 
kennis samen met je kind!

Ken jij deze symbolen?
Er zijn wel 25 symbolen te vinden op de 

fictie boeken en nog eens 25 andere op informa-
tieve boeken. Ken jij ze allemaal al? Doe de test!

Quiz!

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Symbolen voor fictie boeken

Symbolen voor informatieve boeken

www.kinderjury.nl

• Praat met je kind over de verhalen die worden 
voorgelezen. Vraag niet alleen naar de eigen me-
ning, maar stel specifieke vragen als: ‘Wat vind 
je van de manier waarop die jongen dat heeft 
opgelost? Wie zou jij het liefst willen zijn in het 
verhaal? Wat ga je van dit verhaal onthouden?’

AP Prentenboeken voor peuters

AK Prentenboeken voor kleuters

E Eerste leesboekjes tot 7 jaar

A Leesboeken voor 7 tot en met 8 jaar

B Leesboeken voor 9 tot en met 12 jaar

C Leesboeken voor 13 tot en met 15 jaar

D Leesboeken voor 15 jaar en ouder

AJ Onderwerpen voor 4 tot en met 8 jaar

J Onderwerpen voor 9 jaar en ouder
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TWAALF
jAAR En 

ouder

Ook na de basisschool is blijven lezen erg belangrijk. Niet voor niks is het 
lidmaatschap van de bieb in veel gevallen tot 18 jaar gratis. De meeste 
jongeren in het voortgezet onderwijs krijgen op school literatuurlijsten met 
boeken om te lezen. De Bibliotheek helpt deze jongeren graag met het maken 
van de juiste keuzes zodat lezen leuk blijft.

Meest gelezen boeken voor de lijst van 2012

Leesniveaus voor 12 t/m  
19 jaar oud 
Ook in deze leeftijdsgroep zijn er leesniveaus.  
Op www.lezenvoordelijst.nl staan ruim driehon-
derd boeken met een leesniveau-aanduiding van 
1 t/m 6. Daar komen elk jaar boeken bij.  
De gedachte achter de leesniveaus is vrij simpel. 
Leerlingen konden vroeger vaak boeken kiezen 
uit enorme leeslijsten. Of het te moeilijke of te 
makkelijke boeken waren, kon je aan de buiten-

kant niet zien. Je wist niet op welk niveau je zat 
en wist ook niet welk niveau de boeken van een 
lezer eisten. Het gevolg lag voor de hand; of je 
werd niet uitgedaagd door het boek of je dacht 
dat literatuur veel te ingewikkeld voor je was.  
De leesniveaus brengen daar verandering in.
Een voorbeeld van leesniveau 1:
Kluun – Komt een vrouw bij de Dokter
Een voorbeeld van leesniveau 6:
Harry Mulisch – De Ontdekking van de Hemel

W.F. Hermans
De donkere kamer 

van Damokles 
(niveau 4)

Wanda Reisel
Die Zomer 
(niveau 3)

Robert Vuijsje 
Alleen maar 

nette mensen 
(niveau 3)

Tim Krabbé
Het gouden ei 

(niveau 3)

Annejet van
der Zijl

Sonny boy
(niveau 3)
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Onzekerheid, geweld en de 
Apocalyps 
Opvallende trend onder pubers: het lezen van 
boeken met een afschrikwekkend toekomst-
beeld. Het bekendste voorbeeld is het boek  
De Hongerspelen van Suzanne Collins over een 
televisieshow waarin twaalf kinderen elkaar 
moeten uitmoorden tot de winnaar overblijft. 
Waarom zijn pubers zo dol op het heilloze  
apocalyptische toekomstperspectief? Volgens 
Huub Nelis, co-auteur van Puberbrein  
Binnestebuiten, heeft het te maken met een 
combinatie van het pessimistische tijdsbeeld 
(crisis, jeugdwerkeloosheid), en de onzekerheid 
die sowieso bij de pubertijd hoort. Ondertussen 
verwacht de maatschappij dat pubers verstandig 
aan hun toekomst werken en de juiste keuzes 
maken. Jongeren voelen een steeds grotere 

maatschappelijke druk. Vroeger kon je daar nog 
aan ontsnappen, maar sinds het internet en de 
mobiele telefonie moeten jongeren 24/7 uitstra-
len dat ze goed bezig zijn.
Deze afschrikwekkende toekomstbeelden komen 
terug in Legend van Marie Lu, waarin kinderen 
tegen elkaar strijden om niet in een werkkamp 
te eindigen, Gesplitst van Neal Shusterman, 
waarin ouders van hun puber afkunnen door 
een soort late ‘abortus’ uit te voeren  
en Inwijding van Veronica Roth, waarbij de 
hoofdpersoon wordt gedwongen door de staat 
om in een bizar ritueel te kiezen bij welke bevol-
kingsgroep ze wil horen.
Pubers vertonen vaak extreem gedrag in het 
loskomen van hun ouders, dat vertaalt zich ook 
in extreme verhalen lezen.
Bron: B. Maliepaard - Verlaat het hol, zoek actie
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KIjK 
EENs 
EEN 
BOEK!
Kinderen houden van boeken lezen en films kijken. De bieb leent beide uit.  
Veel populaire boeken zijn verfilmd. Kinderen vinden de combinatie van het 
boek lezen én de bijbehorende film kijken vaak erg leuk. De vraag blijft: welke 
was beter, het boek of de film? 

Boekverfilmingen zijn een uitstekende 
manier om kinderen te stimuleren om te 
lezen. Er zijn zowel films die gebaseerd 

zijn op boeken, maar ook boeken die geba-
seerd zijn op een film of een TV-serie.  
De meeste kinderboekverfilmingen zijn  
Nederlands gesproken. Vanaf een jaar of ne-
gen zijn kinderen in staat om ondertiteling te 

lezen en dat betekent een veel grotere keuze 
in films. Ondertiteling lezen heeft diverse 
voordelen. Het helpt kinderen bij het identi-
ficeren, verwerven en onthouden van woor-
den en het duiden van de betekenis ervan. 
Ondertiteling zorgt er ook voor dat kinderen 
een systematisch verband leggen tussen het 
geschreven en het gesproken woord.
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Cinekid Kinderfilmfestival 
In 2013 bestaat Kinderfilmfestival Cinekid 27 
jaar en is het uitgegroeid tot een internatio-
naal begrip. Naast de vertoning van films en 
tv-programma’s (voor de leeftijd van 4-16 jaar) 
uit binnen- en buitenland, biedt het festival een 
medialab voor nieuwe media, een coproductie-
markt voor professionals, een educatieafdeling 
en filmvertoningen in steden door heel  
Nederland. Iedere herfst genieten meer dan 
veertigduizend kinderen van zo’n tweehonderd 
producties. Elke zomer organiseert Cinekid film-
kampen. Jonge, creatieve cinefielen kunnen er 
zelf leren een film te maken. Ook verzorgt  

Kruimeltje 
(1999)  

1.136.054

Abeltje (1998)  
900.597

Minoes (2001) 
837.592

Oorlogswinter  
(2008) 837.405

Pietje Bell 
(2002) 820.792

98

Meest bezochte  
jeugdboekverfilmingen

Top 
10

Cinekid schoolvoorstellingen waarbij kinderen 
tot twaalf jaar met verschillende culturele ach-
tergronden met media kennis kunnen maken.
www.cinekid.nl

Wist je dat?
‘Griet, ’t is een bijzonder kind,
en dat is-ie!’
De eerste jeugdboekverfilming komt uit 1937. 
Toen werd Dik Trom verfilmd, de klassieker van  
C. Joh. Kieviets uit 1891. De meest recente Dik 
Trom verfilming uit 2010 van Arne Toonen is 
alweer de zevende verfilming  
van het boek!

1 2 3 4 5

De Schippers 
van de  

Kameleon 
(2003) 744.520

Mees Kees 
(2012) 600.000

Pietje Bell 2: 
de jacht op de 
tsarenkroon  

(2003) 594.290

Anubis en het 
pad der 7  
zonden*  

(2008) 561.061

Pluk van de  
Petteflet  

(2004) 482.787

6 107

*Boeken zijn geschreven n.a.v. de tv-serie en de film.
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Het kinderkookboek van 
Kids For Animals (10+) 
Dit is het diervriendelijke 
kinderkookboek van de  
Dierenbescherming met 
naast lekkere recepten veel 
leuke informatie over dieren.

Met het succes van tv-programma’s 
als Heel Holland Bakt, Junior Mas-
terchef en Taarten van Abel, willen 

steeds meer kinderen zelf ook wat lekkers 
maken in de keuken. Daarvoor zijn er speciale 
kinderkookboeken. Deze boeken hebben de 
mooiste plaatjes en de lekkerste recepten, 
maar ook begrijpelijke taal voor kinderen. 
Natuurlijk heeft de bieb deze ‘lekkere’ boeken 
te leen!

KINDERKOOKBOEKEN 
ZIjN LEKKER!

Wist je dat?
Het eerste Nederlandse kinderkookboek ver-
scheen in 1870. De titel: Anna, de kleine keuken-
meid. Opgedragen aan alle lieve Meisjes van de 
auteur H.Davidis.

Vandaag kook ik (10+) 
Loethe Olthuis 
Leuk kinderkookboek  
speciaal voor kinderen 
die zonder hulp van vol-
wassenen willen koken.

Over stresskippen 
en vegaburgers (10+)
Netty van Kaathoven 
en Evelyne Gorter
Een kookboek voor 
vegetarische kinderen 
met veel achtergrond-
informatie in de vorm 
van een verhaal.

Kinderkookboek voor 
kleine chefkoks... die van 
smullen houden! (7+)
Van een Komkommer-
mannetjes, Kliederpasta 
en IJsdwergen tot een echt 
drie-gangen menu.

Het smaakpretpark (10+) 
Pierre Wind
Met niet alleen recepten, maar ook weetjes,  
spelletjes en leuke smaakproefjes.
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Stuur je inzending naar:  
De Bibliotheek 
p/a Postbus 9052 
6800 GR Arnhem  
Onder vermelding van:  
Kook & Win

KOOK
&WIN!

Kook of bak jij ook 

wel eens? Stuur 
jouw eigen  
recept met een foto 

of tekening naar 

de Bibliotheek en 

wie weet win jij een 

prachtig kinder-
kookboek!  
De Bibliotheek geeft iedere maand  

een kinderkookboek weg voor de  

lekkerste inzending. Meedoen kan 

tot 1 juli 2014 voor alle kinderen  

tot 13 jaar.

Deel 
jouw 
recept



“Ik laat mijn zoontje lekker 
zelf bladeren en een beetje 
brabbelen. Ik heb het idee 
dat hij mij liever ‘voorleest’ 
dan andersom! ”  

Jacky (41) “Hoe raarder de stemmetjes, hoe beter!”

 Paul (40)

Voorlees tips & tricks
Van ouders
“Ik sla soms een bladzijde om en zeg dan gewoon 
niks meer. Meestal pakt mijn zoon dan het verhaal 
op en gaat hij zelf vertellen hoe het verder gaat.” 
Albert (43)

Heel nuttig natuurlijk, al die professionals, wetenschappers en instanties met 
(voor-)leestips, maar wat zeggen ouders eigenlijk zelf? De Bibliotheek vroeg 
aan een grote groep ouders: hoe lees jij voor? En: hoe stimuleer jij je kind om te 
lezen? Dit zijn de leukste, handigste en meest verrassende reacties.

“Eigenlijk vind ik voorlezen niet echt leuk. Wat wel 
helpt is een boek kiezen dat ik zelf leuk vind, maar 
het liefst zet ik een luister-cd op en dan luisteren 
we samen.” Joost (29)

“Ik lees overdag voor. Dat is veel leuker dan ‘s 
avonds, want mijn dochter heeft dan veel meer 
energie en doet dan veel actiever mee.”
 Susanne (35)

TIps & 
TRICKs

“Als ik voorlees, maak ik zelf af en toe een gekke fout, 
zodat mijn zoon mij kan corrigeren. Dat vindt ie 
fantastisch!” Mark (30)

“Ik neem mijn kind altijd op schoot of tegen me 
aan bij ons in bed. Je voelt dan je kind reageren 
als het spannend wordt of als het heel grappig is.”
 Pien (30)

Van 
ouders

voor 
ouders

“Eén of twee pagina’s, het boek op zijn kop, achter-
aan beginnen, het maakte allemaal niet uit.”
 Jolanda (29)
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“Mijn zoontje was altijd te 

onrustig om voorgelezen te 

worden. Boekje afpakken
, 

boekje dichtslaan. Toen 
heb 

ik ontdekt dat voorleze
n 

net na het warme bad - 

lekker loom – heel goed 

werkt.” 
Femke (25)

“Mijn dochter heeft last van 
keuzestress in de Bibliotheek. 
Ik ga mee en help haar om te 
kiezen.”Merel (32)

“ Versjes lezen in plaats van 
verhaaltjes werkte bij ons 
fantastisch.” 
Kelly (28)

 
“Mijn kinderen vonden het vooral leuk om over 
echte kinderen te lezen zoals Tommie & Lotje.  
En het allerleukst waren de verhalen waarin ze 
(heel) stout waren.” Hein (61)

“Mijn opa kon prachtige verhalen vertellen aan 
kleine kinderen - zonder boek erbij. In zijn ver-
halen zat hij zelf ook altijd, dus ik heb de meest 
fantastische herinneringen aan hem!”
 Patrice (36)
Leestips & tricks
Van ouders
“Mijn zoon raakte in het begin vreselijk gefrus-
treerd als hij een boekje niet kon lezen, dan vloog 
dat meteen door de kamer. Hij wilde geen hulp. 
Het heeft een paar maanden geduurd en toen 
was het over.” Tessa (39)

“Mijn dochtertje wilde niet lezen en had een lees-
achterstand. Ik ben toen met een beloningssys-
teem gaan werken. Voor elk half uur lezen kreeg 
ze een sticker en zo kon ze sparen voor nieuwe 
skates. Ze vloog door de AVI-niveaus heen en vindt 
lezen nu een stuk leuker.” Esther (36) 

“Onze zoon had moeite met begrijpend lezen. Wij 
hebben toen via spelletjes op het internet meer 
taalvaardigheden aangeleerd. Ook deden we 
spelletjes als hoeveel woorden ken je die beginnen 
met de letter B?” Bastiaan (31)

“Onze dochter is een jaar extra in groep 2 geble-
ven. Ze had toen ook geen enkele interesse in lezen 
en taal. Wij waren er heel fel op tegen, maar nu 
een paar jaar verder, blijkt het een uitstekende 
beslissing.” Nancy (33)

“Onze jongste zoon wilde absoluut geen boeken 
lezen, maar wel stripboeken. We zijn toen op zoek 
gegaan naar de meest educatieve stripboeken die 
we konden vinden.” Wouter (42)

“Bij mijn oudste kwam een ommezwaai toen hij 
een CD-setje van een van de Harry Potter boeken 
kreeg. Hij kon het zelf beluisteren en hoefde niet 
op mij te wachten om met hem mee te lezen.”
 Maartje (42)

“Ik laat thuis de AVI-niveaus los, ze mogen lezen 
wat ze leuk vinden. Als iets te moeilijk is, leg ik het 
uit. Het plezier is het belangrijkst.” Kim (26)

“Ik heb wel eens een brief aan mijn kind geschre-
ven, die ging over hem en dat was heel spannend. 
En ik heb ooit een boekje gekregen met de naam 
van mijn zoontje erin, hij was de hoofdpersoon. 
Dat werkte ook fantastisch.” 
(Zie bijvoorbeeld: www.mijnnaamboek.nl)
 Sandra (36)
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DE 
DIGITALE 

GENERATIE
Als ouder kun je er 

niet omheen: de 
wereld wordt steeds 

digitaler - smartphones, 
tablets en PC’s in huis en de 
digiborden op school.  
Veel ouders zijn in eerste 
instantie huiverig voor 
het (voor-) lezen vanaf een 
scherm, maar met de juiste 
apps, websites en games 

kun je het (voor-) lezen van 
papier afwisselen met het 
scherm en daarmee de er-
varing versterken. De bieb 
helpt ouders en kinderen 
graag op weg in het digi-
tale doolhof met speciaal 
opgeleide mediacoaches, 
ouderavonden, social  
media cursussen en na-
tuurlijk deze pagina’s!
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Leukste nieuwe  
(voor-) leesapps

Timo en het toverstokje  
(4+) gratis
Timo en het Toverstokje is een 
digitale versie van het gelijknamige 

prentenboek van Rian de Visser. Zeer interactief 
en met de mogelijkheid om het voorlezen van 
het verhaal op te nemen.

Hans en Grietje 
Epic Tales (9+) K 3,59
Prachtige app met schitterende 
illustraties die dit 300 jaar oude 

verhaal nieuw leven in blaast. In de Engelse 
versie stond deze app een tijd op #1 in de App 
Store. Misschien iets te spannend voor de aller-
kleinsten.

(Te) Gekke dierentuin  
(4+) K 1,79
Winnaar van de Ukkie Awards 2013. 
Met dit spel/prentenboek voor de 

iPad kunnen kinderen een eigen dierentuin vul-
len met grappige dieren die ze zelf samenstellen. 
Deze app is gebaseerd op Hallo, het prentenboek 
van de Kinderboekenweek 2012.

Bru-taal (4+) K 5,49
Deze app heeft de Meester App Prijs 
2013 gewonnen voor beste app voor 
het basisonderwijs. De app is een 

game voor kinderen met taalproblemen. Het zit 
vol met mooie animaties en kinderen vinden het 
heerlijk om ermee te spelen.

Pim & Pom op Safari  
(4+) K 1,79
Interactief leesboek over de twee 
poezen Pim & Pom, gebaseerd op 

het gelijknamige boek van Fiep Westendorp.  
Het avontuur bevat een aantal leuke extra’s: help 
de poezenvriendjes over de krokodillen springen, 
aan de leeuw ontsnappen of luister naar alle 
geluiden van de dieren. 

Face-booken, Twitteren & 
WhatsAppen in plaats van een 
boek lezen, wat nu? 
Als kinderen ouder worden, grijpen ze minder 
vaak naar een boek. Ouders kunnen dat tegen-
gaan, door met hen te praten over boeken en het 
goede voorbeeld te geven, zo blijkt uit onderzoek 
van Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare 
Bibliotheken.* 

Leesstimulerende activiteiten binnen het gezin 
blijken zeer effectief: ze verleiden 7- tot 15-jarige 
kinderen tot lezen. Thuis praten over boeken 
heeft een positief effect op hun leesgedrag lees-
gedrag, evenals boeken cadeau geven en samen 
naar de boekhandel en de Bibliotheek gaan. Ook 
het goede voorbeeld geven helpt, maar opvallend 
genoeg voornamelijk als dat van de vader komt. 
Zij zijn minder fervente lezers dan moeders, 
waardoor het wellicht een grotere indruk maakt 
op het kind.
Er zijn andere media die aan populariteit win-
nen. Kinderen brengen steeds meer tijd door op 
Face-book, Twitter, WhatsApp en ze gamen vaker. 
Deze ontwikkeling afremmen hoeft niet -  
zolang er maar plaats blijft voor boeken. Door 
met plezier te lezen, maakt een kind makkelijk 
zijn leeskilometers, iets wat hard nodig is om 
goed technisch en begrijpend te leren lezen, 
noodzakelijke vaardigheden in onze informatie-
samenleving. 

*Dit onderzoek is gebaseerd op een enquête van 
Intomart GFK uit 2013, ingevuld door 1.292 kinde-
ren tussen de 7 en 15 jaar. 

Top 
5
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Voorlezen op afstand 

Wil je je (klein) kind voorlezen, maar ben je 
niet thuis? (Groot-) ouders kunnen nu via 
internet hun (klein)kind voorlezen. Hoe leuk is 
het om samen op het scherm een interactief 
boek te lezen en elkaar ook nog te kunnen 
zien? Een uitstekende Nederlandse website 
hiervoor is Voorlezen op Afstand. Er zijn ook 
al apps die dit kunnen (zoals Kindoma), maar 
die hebben nu alleen nog maar boeken in het 
Engels. Deze digitale voorleesdiensten kosten 
wel geld en hebben een beperkte selectie boe-
ken. Handige (groot-) ouders kunnen natuur-
lijk altijd gewoon Skype gebruiken, maar dan 
is het wel makkelijk als zowel voorlezers als 
kind hetzelfde boek op schoot hebben!
www.voorlezenopafstand.nl

Gratis E-Books in de 
VakantieBieb

VakantieBieb is een cadeautje van de Biblio-
theek aan leden én niet-leden. Deze app bevat 
elke vakantieperiode een nieuwe selectie van 
populaire (kinder) boeken. Deze zijn makkelijk 
thuis te downloaden om vervolgens overal te 
lezen! Alle info: www.vakantiebieb.nl

Quickscan mediaopvoeding

Een uitstekende website over mediaopvoe-
ding is mediaopvoeding.nl. Hier kunnen 
ouders alles vinden over hoe om te gaan met 
(nieuwe) media en vragen stellen aan experts. 
Erg leuk is de quickscan, waarbij ouders  
zichzelf kunnen testen en zien wat voor  
mediaopvoeders zij zijn. Enkele vragen uit  
de test:
•  Hoe voorkomt je dat je kind bij anderen 

thuis een game speelt, die niet geschikt is 
voor zijn leeftijd?

•  Je zoon is 10 en wil een smartphone. Wat nu?
www.mediaopvoeding.nl 

Handige link  
volgens de bieb
www.mijnkindonline.nl 
Kenniscentrum jeugd en (digitale) media. De 
stichting doet onderzoek naar hoe jeugd tussen 2 
en 18 jaar omgaat met nieuwe media en infor-
meert daar ouders, maar ook leerkrachten over. 

Kijk op pagina 43 voor meer handige links

Fisher price Apptivity Cases 

Smartphones en tablet pc’s zijn duur en 
kwetsbaar. Ze kunnen slecht tegen zand-
bakken, pierenbadjes en ze stuiteren slecht. 
Gelukkig zijn er meerdere oplossingen om je 
dure gadgets te beschermen.  
Zo heeft Fisher-Price  
de serie Apptivity  
Cases, handige  
gekleurde hoesjes  
die shock- en  
stofproof zijn.
Prijzen: vanaf H 19,95

LuisterBieb

De LuisterBieb-app bevat een mooie selectie 
(kinder-) boeken in allerlei genres. Met deze 
app kun je lekker luisteren naar boeken 
die voorgelezen worden. Handig voor al die 
momenten waarbij je handen en ogen met 
andere dingen bezig zijn - zoals in de auto, 
tijdens het sporten, tuinieren en koken. 
Tevens is de app geschikt voor mensen met 
een visuele beperking of dyslexie.

Het grote voordeel van de LuisterBieb-app is 
dat je de luisterboeken offline kunt beluis-
teren als je ze eenmaal in de app hebt gezet. 
Onder het motto ‘luister je lijst’ kan het ook 
een stimulans zijn voor scholieren om hun 
boeken voor hun literatuurlijst te beluis-
teren. De app is gratis te downloaden op je 
smartphone voor leden en (in beperkte mate) 
voor niet-leden.
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De bieb is het huis van de mediawijsheid. De lees- /mediacoaches van de 
Bibliotheek helpen ouders en kinderen mediawijs te worden, zowel in de bieb 
als op de scholen.

Interview met lees-/mediacoach Simone van Rijn 
van Bibliotheek Rivierenland

MEDIA 
WIjsHEID

Ha Simone, wat doet een lees- en mediacoach 
van de bieb precies?
Ik ben lees- /mediacoach primair onderwijs en dat 
betekent dat ik vanuit de Bibliotheek op de basis-
scholen werk. Ik houd me daar vooral bezig met 
het stimuleren van leesplezier, maar zeker ook met 
mediawijsheid. Dit richt zich op de leerlingen van 
alle groepen, maar ook op ouders en leerkrachten. 

Maar is dat geen taak van de basisscholen zelf?
Mijn ervaring is dat basisscholen het fijn vinden 
om een steuntje in de rug te krijgen op het gebied 
van mediawijsheid. Op de meeste scholen is er 
nog geen structurele aandacht voor mediawijs-
heid. Dat proberen we wel te bewerkstelligen, 
want het is voor leerlingen een zeer belangrijk 

stukje van hun leef- en belevingswereld. Door als 
lees-/mediacoach in het bijzijn van de leerkracht 
de lessen te geven, zorg je meteen voor een stuk-
je deskundigheidsbevordering en help je ze de 
lessen ook zelf op te pakken. 

Wat leer je ze precies?
Het belangrijkste is om kinderen bewust en 
kritisch met het internet om te leren gaan.
Ik probeer ze in te laten zien dat niet alles wat 
online staat waar is – er is veel verborgen recla-
me - en dat ze voorzichtig moeten zijn in het 
contact leggen met onbekende mensen.  
Op internet kan iemand zich anders voordoen.  
Een goede site om ze hier bewust van te maken 
is www.kenjevrienden.nu 
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Je leert kinderen zichzelf te beschermen 
online?
Dat klopt, ik leer de leerlingen hoe ze een sterk 
wachtwoord kunnen maken en druk ze op het 
hart deze geheim te houden. Ook bespreek ik 
met ze wat privé is en wat niet. Wat zet je op je 
profiel? Welke foto’s zijn geschikt? Hoe scherm je 
je profiel het beste af? Wat je online zet gaat er 
nooit meer af!

En cyberpesten?
Uiteraard komt ook het cyberpesten aan bod. 
Hiervoor gebruik ik de film it’s up to you (red: 
gratis te zien op itsuptoyou.nl). Het geeft een 

mooie aanzet tot discussies en ik geef de leer-
lingen tips wat ze moeten doen als ze gepest 
worden. Ik vertel leerlingen hoe ze bewijs van 
het pesten kunnen verzamelen, dat ze zo snel 
mogelijk met iemand erover moeten praten en 
dat ze zeker niet zelf terug moeten gaan pesten. 
Een goede tip voor ouders en kinderen is:  
www.meldknop.nl

wachtwoordwijsheid, 
informatievaardigheden, 
cyberpesten en zelf apps maken

Dat is nogal wat 
informatie, 
En nog niet alles! Ik leer 
ze ook informatievaar-
digheden toe te passen. 
Hoe vind je op internet de 
juiste informatie? Google 
geeft zo gigantisch veel 
hits. Ik leer ze goede zoek-
woorden te gebruiken en 
de zoekresultaten kritisch 
te bekijken. Daarnaast 
laat ik zoekmachines zien 
die speciaal voor kinde-
ren zijn gemaakt zoals: 
zoeken.Bibliotheek.nl

Dit is allemaal voor de 
kinderen, wat doet de 
bieb voor ouders?
Vanzelfsprekend kunnen 
ouders altijd terecht in de 
bieb zelf, maar ik verzorg 
ook ouderavonden op 
scholen. Ik informeer de 
ouders enerzijds over 
wat ik in de lessen aan de 
kinderen vertel, anderzijds 
geef ik tips over hoe zij 
hun kind kunnen begelei-
den op het internet. 

28



Wat voor tips geef je ze?
Ouders vragen elke dag aan hun kind: Hoe 
was het vandaag op school? Maar welke ouder 
vraagt: Hoe was het vandaag online? Terwijl dit 
een wezenlijk onderdeel is van het leven van 
hun kind, zij doen zoveel online. Ouders moeten 
hun kinderen online begeleiden. Kinderen lijken 
heel vaardig, maar kunnen in werkelijkheid nog 
lang niet overzien wat de gevolgen kunnen zijn 
van hun daden. Het is hetzelfde als je kind leren 
fietsen: Ook online moet een kind leren de juiste 
regels te hanteren, veiligheid te waarborgen en 
rekening te houden met anderen. Tips die ik al-
tijd meegeef aan ouders: Wees positief geïnteres-
seerd. Vraag wat je kind allemaal doet online en 
kijk eens een keertje mee. Vertel wat de grenzen 
zijn en maak samen afspraken. Laat je kind weten 
dat het altijd naar je toe kan komen als er iets 
vervelends is gebeurd op het internet.  
Verbied niet zomaar het internet of Sociale media. 
Stel dat het kind iets naars meemaakt op Sociale 
media, zal het minder snel naar de ouder gaan om 
het te vertellen. Het kind is dan bang dat Sociale 
media helemaal verboden wordt, en dat wil het 
natuurlijk niet! 

Welke vraag krijg je het meest van ouders?
Ouders vragen mij altijd hoelang het ‘normaal’ 
is dat hun kind op internet/tablet/console zit. 
Er zijn richtlijnen voor (red: zie kader), maar het 
belangrijkst is om hier samen afspraken over te 
maken. Daarnaast is het belangrijk dat ouders 
het goede voorbeeld geven. Als je niet wilt dat 
je kind uren lang op de tablet zit, doe dit dan 
zelf ook niet.

Laatste vraag; heb jij het idee dat er nu een 
hele generatie mediawijze Bill Gates en Marc 
Zuckerbergs (= bazen Microsoft en Face-
book) aankomt? 
Geen idee! Wat ik wel zie is dat kinderen online 
steeds meer dingen zelf kunnen gaan maken. 
Dat is heel leerzaam. Oudere kinderen vinden 
het bijvoorbeeld fantastisch om zelf een game 
te maken via gamestudio.hetklokhuis.nl of op  
www.game-maker.nl. En het leren program-
meren is ook in opkomst. Voor kinderen vanaf 
groep 3 zijn er al leuke spel-achtige program-
maatjes om dit te leren. Ook hier heb ik weer 
een leuke tip: www.kennisnet.nl/kids/watnou

tot 2 jaar 5 minuten per dag samen tv-kijken en een paar keer per week samen surfen;

2 - 4 jaar 5 à 10 minuten per keer, tot maximaal 30 minuten per dag;

4 - 6 jaar  10 à 15 minuten per keer, tot maximaal 1 uur per dag;

4 - 6 jaar  10 à 15 minuten per keer, tot maximaal 1 uur per dag;

6 - 8 jaar maximaal 1 uur per dag, verdeeld over periodes van maximaal 30 minuten;

8 - 10 jaar  maximaal 1 à 1,5 uur beeldschermtijd per dag;

10 - 12 jaar maximaal 2 uur beeldschermtijd per dag;

12 jaar en ouder  maximaal 3 uur beeldschermtijd per dag.

Richtlijn mediagebruik
Hoe lang op de computer / tv / smartphone / console?

bron: www.mediaopvoeding.nl
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WEET jE 
NOG?

De bieb heeft niet alleen de allernieuwste kinderboeken te leen, maar ook 
klassiekers zoals Dik Trom, Pietje Bell en De Kameleon. Veel boeken die vader 
& moeder en opa & oma vroeger lazen, zijn nog steeds heel leuk om te lezen. 
Deze klassiekers zijn qua taalgebruik en spelling wel aangepast aan de 
moderne tijd, want anders zouden kinderen de boeken niet goed begrijpen.

Boeken 

uit (groot) 

moeders 
tijd

Uit het leven van Dik Trom  
(1891) (9+)
C. Joh. Kieviet
Er zijn zes Dik Trom boeken en die gaan op één 
na allemaal over het ondeugende en dikke kind 
Dik Trom (één deel gaat over Dik z’n zoon Jan). 
Vanwege dit ondeugende karakter van Dik Trom 
had de schrijver veel moeite om een uitgever te 
vinden. Uiteindelijk werd in de loop van de 20e 
eeuw Dik Trom één van de populairste kinder-
boeken en werd het meerdere malen verfilmd. 

Het fluitketeltje en  
andere versjes  
(1950) (7+)
Annie M.G. Schmidt
Gedichten- en versjesboekje van Annie M.G. 
Schmidt met daarin tal van klassieke versjes, 
zoals Dikkertje Dap. Van veel versjes zijn liedjes 
gemaakt die los op CD of als mp3 verkrijgbaar zijn.

Arendsoog 
(1935) (9+)
J. Nowee
Er zijn maar liefst 43 Arendsoog boeken uitge-
bracht. Deze staan vol met cowboy en indianen-
verhalen. Hoofdpersoon is cowboy Arendsoog 
die met zijn indianenvriend Witte Veder in de 
meeste verhalen de sheriff (politie) helpt om 
zaken op te lossen.

De Kameleon 
(1949) (10+)
H. de Roos
De boekenserie de Kameleon gaan over de Friese 
tweelingbroers Sietse en Hielke Klinkhamer,en 
hun boot De Kameleon. Schrijver Hotze de Roos 
was van beroep timmerman en gebruikte de 
grappen die hij op zijn werk hoorde in de boeken. 
De Kameleon reeks telt maar liefst 66 delen 
waarvan er 5 verfilmd zijn.

30



Oorlogswinter  
(1972) (12+)
Jan Terlouw
Klassieker geschreven door schrijver én politi-
cus Jan Terlouw. Het boek gaat over de 15-jarige 
Michiel die in de hongerwinter van 1944-1945 in 
het verzet zit. Het boek is succesvol verfilmd in 
2008 (1.5 miljoen bezoekers) en er is een TV-serie 
op gebaseerd. 

pietje Bell  
(1914) (9+)
Chr. van Abkoude
Boekenserie over de ondeugende Pietje Bell, ge-
schreven door een onderwijzer die merkte dat zijn 
leerlingen de toenmalige jeugdboeken te braaf 
vonden. De boeken verkochten uitstekend, maar 
de kranten en de kerk spraken er schande van.

scheepsjongens van Bontekoe 
(1924) (10+)
Johan Fabricius
Boek over de avonturen van de vrienden Hajo, 
Rolf en Padde die in de 17e eeuw op een schip 
naar Indië reizen en daar allerlei avonturen 
beleven. Alhoewel het een kinderboek is, komt er 
aardig wat moord en doodslag in voor.

Kruistocht in spijkerbroek  
(1973) (12+)
Thea Beckman
Moderne klassieker over Dolf die via een tijdma-
chine in de 13e eeuw beland. Hij gebruikt al zijn 
moderne kennis om een een kinderkruistocht in 
goede banen te leiden en zoveel mogelijk kinde-
ren te redden. Verfilmd in 2006.

paulus de hulpsinterklaas  
(1961) (5+)
Jean Dulieu
Paulus de boskabouter wordt door Sinterklaas 
gevraagd om hem te helpen als hulpsinterklaas. 
Met een hark in plaats van een staf maakt 
Paulus er het beste van, want alle dieren in het 
bos zijn vreselijk zenuwachtig in de aanloop 
naar pakjesavond. 
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HEBBEN!

sony pRs-T2N 
e-reader
Met je Bibliotheekpas 
kun je direct online 
e-books lezen. Op 
de meeste e-readers 
passen makkelijk 1000 
boeken en je hebt al 
een instapmodel vanaf 
een euro of zeventig. 
Voor een paar tien-
tjes extra heb je deze 
mooie Sony e-reader, 
superlicht (164 gram), 
een goed scherm, WIFI, 
Google, Face-book en 
Wikipedia toegang.
Vanaf H 99,-

ipotty
Een potje met ingebouwde iPadhouder – lekker 
een e-book lezen op de pot. Echt iets voor de digi-
ouder! H 40,-

Bookrest
Dit moet het coolste 
bedlampje ooit zijn. 
Oké, een encyclopedie 
past er niet op, maar 
sinds Wikipedia weten 
kinderen toch niet meer 
wat dat is. H 50,-

HEBBEN?Lees hebbe- dingen

32



Bibliochaise 
Is het een boekenkast? Is het een stoel? Allebei! 
Deze Bibliochaise is alleen niet goedkoop. Een 
handige timmerman bouwt hem zelf. Prijzen 
voor het origineel vanaf H 4500,-

Clopen shelf
Het lijkt een 
boekenplank, maar 
is tegelijk ook een 
‘geheime’ lade. Van 
de Japanse architect 
Torafu. Vanaf H 50,-

Bibliotheekbon
Geef eens een abonne-
ment op de Bieb cadeau! 
Hèt cadeau voor mensen 
die van lezen houden.  
Een jaarabonnement 
biedt stapels leesplezier 
voor de prijs van maar 
een paar romans! Vraag 
ernaar in de Bibliotheek.

pharos Kinder-
boekenreizen
Reizen in de voetsporen 
van klassieke kinder-
boeken is leuk voor 
kinderen én hun ouders. 
Bijvoorbeeld: Op Pippi 
Langkous rondreis door 
Zweden, volg de Kruis-
tocht in Spijkerbroek 
route van Duitsland 
naar Italië of duik in de 
wereld van Harry Potter 
in Schotland.
Prijzen vanaf: H 168 p.p.
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INTERVIEW 
MET MARK 

MIERAs

Een goed verhaal in een boek is een 
verlengstuk van je eigen leven.

Wetenschapsjournalist en auteur 
Mark Mieras is gespecialiseerd in 
onderzoek naar leren en ontwik-

keling. Hij hamert op de noodzaak van lezen 
en voorlezen van boeken aan kinderen. “Het 
helpt ze de rest van hun leven om stevig in hun 
schoenen te staan.” 

Mark, je hebt zelf drie kinderen in de tiener-
leeftijd, lezen die nog?
Ik doe mijn best ze aan het lezen te houden!  
Ik lees de jongste van 11 nog steeds voor en we 
gaan samen naar de Bibliotheek om boeken uit 
te kiezen.

Las jij zelf veel als kind?
Nee. Ik ben pas echt gaan lezen dankzij de 
boekenlijst op de middelbare school en ben 
sindsdien blijven lezen. Ik ben zelf dyslectisch,  
mijn drie kinderen ook, dan kost lezen meer 
moeite. Het is extra belangrijk dat een boek je 
pakt. Ik stel hogere eisen aan de verhalende 
factor. Het moeten mooie en goed geschreven 
verhalen zijn.

Waarom is die verhalende factor  
zo belangrijk?
Een sterk verhaal trekt je écht het boek in.  

Het absorbeert zijn lezer. Onze hersenen hechten 
veel belang aan goede verhalen en hebben er 
een enorme honger naar. 

Waar komt die honger naar verhalen vandaan?
Met verhalen scheppen we orde en geven we be-
tekenis aan ons leven. Iedereen maakt verhalen, 
de hele dag: over zichzelf, over anderen. Kinderen 
doen dat ook, die verzinnen er van alles bij. Dat 
is heel gezond. Een waar verhaal bestaat niet – 
het gaat erom dat het verhaal waar zou kunnen 
zijn. Kijk naar je eigen leven, mensen kiezen één 
versie van het verhaal over zichzelf.

Jij stelt dat juist boeken heel belangrijk zijn.
Verhalen zijn overal, maar er is een groot verschil 
of je een verhaal tot je neemt via een film of via 
een boek. Als je in een film iemand ziet huilen, 
dan zijn je hersenen een speelbal van die emotie. 
In een boek is dat anders. Daar wordt de emotie 
benoemd. Het woord ‘verdriet’ geeft je macht 
over de emotie. Taal is een heel bijzonder in-
strument. Het geeft je de mogelijkheid over het 
verhaal de baas te zijn. Het benoemen van emo-
ties - ‘hij is verdrietig‘, ‘zij is jaloers’ - is belangrijk 
voor kinderen. Dat benoemen geeft ze ook meer 
grip op hun eigen emoties. Daar hebben ze de 
rest van hun leven wat aan.

Waar moet een goed verhaal aan voldoen?
Een goed verhaal in een boek is een verlengstuk 
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“De Bibliotheek is 
het paleis van 

nieuwsgierigheid”



van je eigen leven. Kinderen leren door verhalen 
van anderen te horen of te lezen. Daarom moe-
ten romanfiguren samenvallen met mensen van 
vlees en bloed. Herkenbaarheid is heel belangrijk, 
zelfs een fantasieverhaal dat in de ruimte speelt, 
zoals De Kleine Prins - een held met zwakheden - 
is heel herkenbaar. 

Over Mark
Mark Mieras is wetenschapsjournalist en 
auteur met passie voor hersenonderzoek 
en onderzoek naar leren en ontwikkeling 
in het bijzonder. Hij heeft meerdere boeken 
op zijn naam staan waaronder Ben ik dat? 
en Liefde. Mark (1962) heeft drie kinderen 
van 11, 14, 16 en woont in Amsterdam. Zijn 
favoriete boek: Tolstoj - Anna Karenina.

Voorgelezen worden is een 
springplank naar het genieten  
van boeken.

Zijn helden belangrijk?
Veel verhalen gaan over helden en sterke men-
sen. Dat betekent niet dat ze altijd zelfverzekerd 
zijn of nooit huilen, maar dat ze in staat zijn om 
dóór te gaan en te overwinnen. Uit onderzoek 
blijkt dat als kinderen een sterk, positief verhaal 
kunnen vertellen over hun eigen leven – waar 
komen ze vandaan, wie zullen ze later worden - 
ze sterker in hun schoenen staan en tegenslagen 
beter aankunnen. 

Wat voor tips heb je voor ouders?
Maak er werk van. Ga serieus op zoek naar een 
boek dat je kind echt grijpt. Praat er met andere 
ouders of opvoeders over. En belangrijk: geef zelf 
het goede voorbeeld. Lees zelf. Laat zien wat het je 
doet. En besef dat kinderen niet kunnen zien dat 
je een roman leest als je die leest op een tablet pc. 

En voorlezen?
Voorgelezen worden is een springplank naar het 
genieten van boeken. Maar het is ook een intense 
sociale ervaring. Je gaat samen op avontuur. Het is 
eigenlijk raar dat we vaak stoppen met voorlezen 
zodra het kind zelf kan lezen. Samen lezen zorgt 
voor heel veel interactie, veel meer dan als ouder 
en kind samen tv kijken. En interactie is de sleutel 
tot leren. Zorg ervoor dat je het voorleesboek zelf 
ook leuk vindt. Zo breng je niet alleen de taal en 
het verhaal over, maar ook de emotie.

Jij noemt de Bibliotheek een paleis van 
nieuwsgierigheid en verhalen.
Klopt, de Bibliotheek moet een paleisje zijn.  

Het woord ‘paleis’ heeft in zich: een verheven 
plek waar je graag wilt zijn. Ik was vorig jaar in 
Parijs in de Bibliothèque Nationale de France. Een 
schitterende Bibliotheek. Daar hing een expositie 
met interieurfoto’s van de beroemdste bibliothe-
ken ter wereld. Stuk voor stuk paleizen waar je je 
gedragen voelt door de traditie, de entourage, de 
verhalen en je eigen nieuwsgierigheid. Je voelt 
ruimte voor de gedachten in al die boeken. 

Hoe zie jij de toekomst van de Bibliotheek?
Positief. Ik zie ook in Nederland prachtige bibliothe-
ken. Grote paleizen en kleine paleizen. Laatst was ik 
te gast in de openbare Bibliotheek te  
Heiloo, opnieuw vormgeven door een binnenhuis-
architect en door vrijwilligers uitgevoerd.  
Zo mooi! De Bibliotheek van de toekomst wordt 
minder verzamelplaats, minder archief vol boeken, 
en steeds meer het paleis van de verhalen. De 
plaats die ons helpt om te kiezen voor wat er in ons 
leven echt toe doet. Ik zie in de Bibliotheek steeds 
meer ruimte komen voor het eigen verhaal: kin-
deren lezen er hun lievelingsboek voor. Dat soort 
dingen gebeuren nu al. Ja, het geschreven verhaal 
zal blijven bestaan – in welke vorm dan ook. Het 
sluit aan bij een oerbehoefte naar verhalen in 
combinatie met de verbeelding die door het boek 
geactiveerd wordt en de zuiverheid van de taal.

Tot slot, wat zijn jouw favoriete kinderboeken?
Ik lees nu de Grijze Jager voor. Heerlijk! Als ik ’s 
avonds ga voorlezen, verheug ik me al bij het 
avondeten. Verder hebben we hier thuis alles ver-
slonden van Roald Dahl, Astrid Lindgren en Annie 
M.G. Schmidt. 
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Niet elk kind leest makkelijk. Met name kinderen met leesproblemen zouden 
veel moeten lezen, want van lezen, leer je lezen! Alleen... kinderen met 
leesproblemen houden niet van lezen. Deze pagina’s staan vol met tips om 
moeilijke lezers een handje te helpen.

HELp
MIjN KIND WIL 

NIET LEZEN!

Als het lezen niet zo goed lukt
Wat kunnen ouders doen?
 Als een kind moeizaam leest, is het een goed idee om regelmatig thuis samen te lezen.  

Het werkt beter om dagelijks 10 minuten samen te lezen, dan één keer per week een uur. 

 Vraag na schooltijd wat je kind allemaal op school gedaan heeft en laat je kind nog eens  
vertellen welke nieuwe dingen er geleerd zijn. 

 Stimuleer je kind positief, geef complimentjes als het lezen goed gaat – dat is goed voor het 
zelfvertrouwen.

 Tip om het samenlezen leuker te maken: lees om de beurt een zin!

 Gebruik de kennis van de medewerkers van de Bibliotheek. Op de jeugdafdeling weten ze pre-
cies welke boeken passen bij het leesniveau en de interesses van jouw kind. 

 Het is altijd verstandig om met de school contact te houden over de leesontwikkeling van je kind. 
In overleg kan er bijvoorbeeld een interne begeleider ingeschakeld worden voor wat extra hulp.

1

2

3

4

5

6
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Wel of niet doen?
Als kinderen leren lezen, gaat er vaak veel aandacht uit naar de fouten die zij maken. Dáár wordt op 
geoefend. Maar dat is niet altijd zinvol, stelt Esther Steenbeek-Planting, onderzoeker taalpsychologie. 
Totdat kinderen het niveau hebben bereikt dat ze eind groep 3 zouden moeten hebben, is het beter om 
vooral te oefenen op wat goed gaat.

Steenbeek-Planting onderzocht leesfouten bij lezers (groep 3 tot en met 5). Het bleek dat kinderen sterk 
wisselen in de fouten die zij maken. Er is één uitzondering waar alle beginnende lezers moeite mee 
hebben. Dat zijn woorden als boom-bomen en bom-bommen. Kinderen vinden het lastig om onder 
de knie te krijgen wanneer er nou één of twee o’s of m’en staan en welke klank daar bijhoort. Voor die 
woorden geldt dat het voor alle kinderen zinvol is om daar intensief op te oefenen.’ 

Buiten deze categorie van fouten bleek het tot het einde van groep 3 géén zin te hebben om te oefenen 
op fouten. Steenbeek-Plantings adviseert daarom leerkrachten en ouders: train vóór het einde van 
groep 3 het leesniveau op wat goed gaat. Daar zijn vooral leerkrachten niet aan gewend: zij oefenen 
vooral op fouten. Steenbeek-Planting hoopt dat oefenen op wat goed gaat zo snel mogelijk wordt over-
genomen in lesmethodes. “Als leerkrachten zien dat het werkt, zijn ze zó om.” 

Word voorgelezen door Annie M.G. Schmidt zelf!
Luisterboeken kunnen het plezier in lezen vergroten. Ook daarvoor kunt je terecht in de bieb.  
Het leuke is dat veel boeken zijn voorgelezen door de schrijvers zelf zoals Achtste Groepers Huilen Niet 
door Jacques Vriens of Floddertje door Annie M.G. Schmidt.

Er zit meer in strips dan veel mensen denken. 
De combinatie van tekst en beeld spreekt vaak 
kinderen met leesproblemen aan. De bieb heeft 
een uitgebreide selectie aan stripboeken voor 
alle leeftijden. Deze zijn niet alleen op leeftijd in-
gedeeld, maar ook op thema. Voor jongeren heeft 
de bieb ook zogeheten graphic novels in huis. 
Een graphic novel is een roman in een beeld-
verhaal. Bekende voorbeelden zijn De Avonden 
van Gerard Reve, Alice in Wonderland van Lewis 
Carroll en Kees de Jongen van Theo Thijssen. 

Oefenen op fouten

stripboeken 
& Graphic Novels

Luisterboeken
De Avonden geillustreerd door Dick Matena
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Kinderen met leesproblemen houden vaak niet van lezen. Daarom is het van groot belang dat je zoekt 
naar boeken die passen bij hun leeftijd en hun belangstelling. De bieb helpt jou en je kind de juiste boe-
ken te vinden. 

Makkelijke boeken
De bieb heeft een mooie selectie met makkelijke 
boeken voor alle leesleeftijden, bijvoorbeeld:

Leeftijd 
R. Visser | Blitz!
Ruimtewezen Blitz is 
tevreden op zijn eigen 
planeet. Tot hij een vo-
geltje ontmoet. Als Tjilp 
weer weg wil, voelt Blitz 
zich eenzaam. Hij reist 
mee naar de aarde. 

Weetje:  
Gedrukt in een lettertype dat voor kinderen met 
dyslexie makkelijker leesbaar is.

Leeftijd
A. Bon | Dat wordt feest!

Merles ouders gaan 
naar een feest en voor 
Merle en haar vriendin 
Pleun komt er een op-
pas. Maar die komt niet 
opdagen. Tijd voor een 
feestje, maar dat wordt 
al gauw minder leuk...

Weetje: 
Dit is een Zoeklicht boek. Zoeklicht is een serie 
boeken speciaal voor bovenbouwleerlingen die 
moeite hebben met lezen. Zoeklicht maakt het 
lezen weer leuk. De boeken zijn leestechnisch 
eenvoudiger, terwijl de verhalen aansluiten bij 
de belevingswereld van kinderen van 9 en ouder.

Te makkelijke boeken zijn een probleem waar hoogbegaafde kinderen tegenaan lopen. Deze kinderen 
hebben juist boeken nodig waarin moeilijkere onderwerpen worden aangesneden, die meer inlevings-
vermogen en een grote leeservaring vragen. Vraag ernaar in de bieb of kijk voor leeslijsten op:  
www.gelukkighbkids.nl

Ook kinderen die slecht zien, moeten goed leren lezen en schrijven. Het ontwikkelen van een juist 
woordbeeld is daarvoor van essentieel belang. Gesproken boeken of luisterboeken zijn dan niet de op-
lossing. Grote Letterboeken kunnen wél behulpzaam zijn. Dit zijn boeken met een aangepast, groter en 
duidelijker lettertype. Helaas zijn er slechts enkele uitgevers die deze boeken op de markt brengen en 
het aanbod is bepaald niet groot. Uit dit kleine aanbod heeft de redactie van het Leesplein een selectie 
bijeen gebracht. Vraag ernaar in de Bibliotheek!

6-9

Wat als lezen te makkelijk gaat?

Leuke boeken voor kinderen met leesproblemen

slechtziende kinderen

9-12
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DE MOOIsTE 
BIBLIOTHEKEN
Veel gezinnen maken op vakantie 
culturele uitstapjes naar een 
museum, kerk of paleis. Maar 
waarom niet een bezoek brengen 
aan een bijzondere Bibliotheek?  
De leescultuur van andere landen 
is vaak bijzonder interessant. En: er 
zijn vaak weinig toeristen, de entree 
is gratis en er is bijna altijd een leuke 
kinderafdeling.

De  
4 mooiste 

van 
Europa
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stadtbibliothek
Stuttgart, Duitsland
Dit hagelnieuwe 
museum lijkt op  
de boekenversie  
van een Apple 
Store - licht, wit en 
high tech – maar 
dan ontworpen 
door de tekenaar 
MC Escher.  
Het museum ging eind 2011 open en is  
ontworpen door twee Zuid-Koreaanse  
architecten. En voor de autoliefhebbers:  
het Porsche museum is om de hoek. 

foto door: Axel Brunst 41



Trinity College Library
Dublin, Ierland
Dit is de grootste Bibliotheek van Ierland. Het 
oudste gedeelte van de Bibliotheek komt uit 

1591 en omvat maar liefst 5 
miljoen boeken. Deze Biblio-
theek is beroemd vanwege de 
‘Long Room’. In dit gedeelte 
van de Bibliotheek heb je het 
gevoel alsof je in de Biblio-
theek van Zweinstein (Harry 
Potter) rondloopt. En voor de 
Star Wars fans: de temple van 
de Jedi’s in de film Star Wars 
II: attack of the clones is ook 
gebaseerd op de Long Room.

Bibliothèque Nationale 
de France
Parijs, Frankrijk 
Mark Mieras (zie pagina 34) is wildenthou-
siast over deze schitterende Bibliotheek, die 
in het centrum van Parijs, aan de Seine, ligt. 
Deze nationale Bibliotheek is 
de grootste en belangrijkste 
bieb van Frankrijk. Er liggen 
13 miljoen boeken en 20 
miljoen documenten. Leuk 
weetje: Hier liggen meer-
dere geschriften waar De 
Da Vinci Code van Dan 
Brown op gebaseerd is.

meer 
mooie 
biblio- 
theken

stadsbibliotek
Stockholm, Zweden
De stadsbibliotheek van Stockholm is nu  
al één van de mooiste bibliotheken ter  
wereld. In een soort grote ronde torenka-
mer staan de boeken 360 graden om de  
lezer heen opgesteld en is een bezoek 
meer dan waard. De toekomstplannen 
voor de Bibliotheek (zie foto hiernaast) 
zien er te gek uit. Hierbij komen klassie-
ke en futuristische elementen samen, 
een beetje zoals in The Hunger Games!
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Deze mini-glossy is een publicatie 
van het Gelders Bibliotheek Netwerk 
en uitgegeven door Rijnbrink Groep.

Rijnbrink Groep
Afdeling Marketing
Postbus 9052
6800 GR Arnhem
info@rijnbrinkgroep.nl
 
Ontwerp en conceptontwikkeling
www.TrendsActive.com

COLOFONHANDIGE 
LINKs

Ga naar je lokale Bibliotheek! 
of surf naar:
www.boekstart.nl
www.lezenvoordelijst.nl
www.leesplein.nl
www.makkelijklezenplein.nl
www.ouders.nl/o_kboek.htm
www.mevrouwkinderboek.nl
www.kinderboekentips.nl
www.kinderboekenkast.nl
www.leesfeest.nl
kinderboeken.startpagina.nl
www.kjoek.nl

Bekijk deze mini-glossy ook online op:
www.goudenleestips.nl

Mediawijsheid links
www.mediawijzer.net

www.mijnkindonline.nl 
Selectie van geschikte apps voor kinderen.  
Ze hebben ook een speciale kinderbrowser  
ontwikkeld: www.mybee.nl.

www.mediaopvoeding.nl
Op deze site geven deskundigen antwoord op al 
uw vragen omtrent kinderen en media.

www.appnootmuis.nl 

www.meldknop.nl 
Als je online iets vervelends hebt meegemaakt, 
wordt je op deze site verwezen naar instanties 
die je kunnen helpen.

Deze campagne is mogelijk gemaakt met 
subsidie van de provincie Gelderland.
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Wist je dat:

kinderen die regelmatig de Bibliotheek  
bezoeken het vaak beter doen op school?


