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
De online bibliotheek

Yoleo

Lees of luister boeken met de app van de online bibliotheek.

Yoleo maakt lezen leuk en gemakkelijk voor kinderen die

Gratis voor leden!

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

Jeugdbibliotheek
Op jeugdbibliotheek.nl kun je voor allerlei vakken oefenen met

Iedereen Leest

Junior Einstein.

De Vlaamse organisatie Iedereen Leest heeft een YouTubekanaal vol inspiratie om ook thuis te lezen en met boeken

De Schoolschrijver

bezig te zijn. Met filmpjes van auteurs en illustratoren,

De serie Huisarrest bestaat uit 10 verhalen van 10 kinder-

voorleesmomenten, tekentips en live illustratie. En er komen

boekenauteurs over 10 kinderen in quarantaine. In de

nog filmpjes bij.

Huisarrest Battle beantwoorden klassen vragen van de auteurs
bij hun verhaal. Meedoen kan van 8 tot 19 februari 2021. Verder

Bibliotheken

geven Schoolschrijvers in video’s veel leuke schrijfopdrachten.

Ook bibliotheken maken leuke video’s. Kijk maar mee.
De BiebBoys geven elke schooldag challenges op YouTube

Klokhuis masterclasses

(bibliotheek Gelderland Zuid). Op het YouTube kanaal BiebLab

Leer een verhaal schrijven met tips van Anna Woltz!

vind je video’s met een experiment of opdracht, waaronder
bijvoorbeeld een Minecraft Challenge.

Theater voor de thuisschool
Op De Theaterkrant vind je links naar video’s van

Woesj – creatief schrijven

theatervoorstellingen voor verschillende leeftijden.

Hoe spreek je je fantasie aan? Hoe tover je met woorden? En
hoe zet je je gedachten op papier? Luister naar de podcast

Kinderboekenschrijvers en -illustratoren op YouTube

Woesj en klim in je pen. In totaal worden er door Rijnbrink 8

Verschillende schrijvers lezen voor op hun eigen YouTube-

podcasts ontwikkeld.

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

Online bronnen voor
taal- en leesplezier

Voor volwassenen
Lezen nou!

Onze Taal

YouTube-kanaal van de bibliotheek Den Haag waar in korte

Een thuiszittende taalliefhebber hoeft zich nooit te vervelen:

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

het internet staat vol met taal waar je vrolijker en slimmer

of thuis.

van wordt. Hier tien tips van de redactie: o.a. taalcabaret,
taalspelletjes voor het hele gezin, en taalanimaties. Interessant

De Grote Vriendelijke Podcast

voor kinderen, jongeren en volwassen.

Maandelijkse podcast over kinder- en jeugdliteratuur. Met
boekentips en interviews.

Stichting Taalvorming
Deze experts bieden wekelijks een nieuwe zinnige en

Podcast VO leest!

motiverende taalopdracht, die kinderen zelf of met hun ouders

Maandelijks praat John Schrijnemakers in toerbeurt met één

kunnen doen.

van vier docenten voortgezet onderwijs die spraakmakend zijn
in hun specialisme. De podcast biedt een inkijkje in wat zij hun

Lijstjes

leerlingen bieden op het gebied van vakdidactiek en leesplezier.

Ook anderen maakten lijstjes voor ouders die thuis zelf aan
de slag moeten met taal en lezen. Zoals de blog Lezen en

Jeugdbibliotheek

schrijven in tijden van Corona - een blog voor ouders, van

Op jeugdbibliotheek.nl vind je voor peuters en kleuters

leesdeskundigen Erna van Koeven en Anneke Smits. Het

voorleesvideo’s van Bereslim en de Voorleeshoek. Verder

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

Schrijver op je scherm

aanbod via @biebopschool.

Schrijvers en illustratoren kunnen nu niet naar scholen,
bibliotheken en boekhandels toe. Ze kunnen wél digitaal op

Biebtobieb

bezoek komen. Boek een online bezoek via Schrijver op je

Op biebtobieb.nl vinden leesconsulenten informatie en

scherm van De Schrijverscentrale.

suggesties over online werkvormen in de groepen Crisisbieb en
Leesbevordering & Lockdown.

Les op afstand
Deze site van Kennisnet is voor het onderwijs een startpunt om
onderwijs op afstand goed te regelen. Met o.a. een overzicht
van toepassingen, leermiddelen en leveranciers.

Stichting Lezen verzorgt een actuele lijst van

mogelijkheden voor online taal- en leesplezier.

