Online bronnen voor
taal- en leesplezier

De links hieronder vormen een selectie van online bronnen waarmee ouders (en leerkrachten) taal- en leesplezier
kunnen stimuleren. We hebben gekozen voor met name landelijke bronnen die een ruime hoeveelheid materiaal
bevatten, die kwaliteit bieden en die op langere termijn beschikbaar zijn. Ze zijn ingedeeld in bronnen voor
kinderen en bronnen voor volwassenen.
Voor de kinderen
#ikleesthuischallenge

Yoleo

Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel heeft deze actie

Yoleo maakt lezen leuk en gemakkelijk voor kinderen die

bedacht. Win een kinderboek met een foto. Kijk op de site.

moeite hebben met lezen. Gratis voor leden van de bibliotheek
(ook volwassenen).

De online bibliotheek
Lees of luister boeken via de bibliotheek. Gratis voor leden, en

Kinderboekenschrijvers en -illustratoren op YouTube

zolang de kinderen niet naar school gaan zijn ook veel boeken

Verschillende schrijvers lezen voor op hun eigen YouTube-

gratis voor niet-leden.

kanaal, zoals: Jacques Vriens, Hans Kuyper en Paul van Loon.

Jeugdbibliotheek

Iedereen Leest

Op jeugdbibliotheek.nl kun je voor allerlei vakken oefenen met

De Vlaamse organisatie Iedereen Leest is gestart met een

Junior Einstein.

YouTube-kanaal vol inspiratie om ook thuis te lezen en met
boeken bezig te zijn. Met filmpjes van auteurs en illustratoren,

De Schoolschrijver

voorleesmomenten, tekentips en live illustratie. En er komen

De serie Huisarrest bestaat uit 10 verhalen van 10 kinder-

nog filmpjes bij.

boekenauteurs over 10 kinderen in quarantaine. Bekijk elke dag
een nieuw verhaal. Verder geven Schoolschrijvers in video’s veel

Bibliotheken

leuke schrijfopdrachten.

Ook bibliotheken maken leuke video’s. Kijk maar mee.
De BiebBoys geven elke schooldag om 14 uur een challenge op

Klokhuis masterclasses

YouTube (bibliotheek Gelderland Zuid).

Leer een verhaal schrijven met tips van Anna Woltz!
Op het YouTube kanaal BiebLab wordt elke dag een video
Theater voor de thuisschool

geplaatst met een experiment of opdracht, waaronder

Gratis naar het theater. De Theaterkrant plaatst elke dag een

bijvoorbeeld een Minecraft Challenge.

theatervoorstelling op de site (voor verschillende leeftijden),
met een link naar de video van de voorstelling.

Online bronnen voor
taal- en leesplezier

Voor volwassenen
Lezen nou!

Scoor een boek!

YouTube-kanaal van de bibliotheek Den Haag waar in korte

De thuiseditie (voor gezinnen) van de campagne Scoor

video’s boeken worden besproken, inclusief tips voor in de klas

een boek! is voor iedereen toegankelijk. Voer samen leuke

of thuis.

leesopdrachten uit van BN’ers. Hier zie je hoe het werkt:

De Grote Vriendelijke Podcast

Stichting Taalvorming

Maandelijkse podcast over kinder- en jeugdliteratuur. Met

Deze experts bieden dagelijks een nieuwe zinnige en

boekentips en interviews.

motiverende taalopdracht, die kinderen zelf of met hun ouders
kunnen doen.

Podcast VO leest!
Maandelijks praat John Schrijnemakers in toerbeurt met één

Lijstjes

van vier docenten voortgezet onderwijs die spraakmakend zijn

Ook anderen maakten lijstjes voor ouders die thuis zelf aan de

in hun specialisme. De podcast biedt een inkijkje in wat zij hun

slag moeten met taal en lezen.

leerlingen bieden op het gebied van vakdidactiek en leesplezier.
De blog Lezen en schrijven in tijden van Corona - een blog voor
Jeugdbibliotheek

ouders, van leesdeskundigen Erna van Koeven en Anneke Smits.

Op jeugdbibliotheek.nl vind je voor peuters en kleuters
voorleesvideo’s van Bereslim en de Voorleeshoek. Verder

Het Landelijk Netwerk Taal geeft tips voor taalonderwijs thuis.

informatie over alle digitale diensten van de bibliotheek voor
kinderen en jongeren.

Twitteraccount de Bibliotheek op school
Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en nieuw
aanbod via @biebopschool.

Stichting Lezen verzorgt een actuele lijst van

mogelijkheden voor online taal- en leesplezier.

