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Campagne Vaders voor lezen roept vaders op hun kinderen vaker voor te lezen 
Uit onderzoek blijkt dat ouders de grootste invloed hebben op het leesplezier van hun kinderen. De 

helft van de ouders in Nederland leest echter helemaal niet voor. Van de ouders die wel voorlezen, 

leest de moeder in 65% en de vader in slechts 8% van de gevallen het vaakst voor. En dat terwijl een 

vaderlijk leesvoorbeeld de meeste invloed heeft. De Leescoalitie (StichtingLezen, CPNB, SIOB en 

Stichting Lezen en Schrijven) roept onder de noemer Vaders voor lezen vaders en grootvaders op 

vaker (voor) te lezen. Ook uw school kan ouders enthousiasmeren hun kinderen meer voor te lezen.  

Gouden voorleestips  
Voorlezen is elke dag een feest. Het bezorgt kinderen niet alleen onvergetelijke herinneringen, het 
heeft tegelijkertijd een positief effect op hun woordenschat, spelling en tekstbegrip. Om het 
meeste uit het voorleesritueel te halen, geven we graag een aantal gouden voorleestips.  
 

Superboek laat kinderen met een leeshanciap lezen met hun oren 
Speciaal voor kinderen die dyslectisch of slechtziend zijn is er nu Superboek.nl. Superboek biedt 
duizenden gesproken boeken voor alle leeftijden. Zo krijgen kinderen met een leeshandicap de 
kans om alsnog naar populaire verhalen te luisteren en mee te praten over hun mooiste boek. 

 
Nederlandse Kinderjury kiest de mooiste jeugdboeken van 2013 
Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen van woensdag 5 maart tot en met woensdag 14 mei weer 
stemmen op hun favoriete boek uit 2013. Alle kinderen die stemmen, vormen samen de Nederlandse 
Kinderjury 2014. Voor het onderwijs is de Nederlandse Kinderjury natuurlijk een uitgelezen kans om 
lezen te bevorderen en kinderen kennis te laten maken met de nieuwste boeken.  Twee leeftijdsgroepen (6 t/m 9 jaar en 
10 t/m 12 jaar) kiezen elk hun eigen winnaar.  
 

Slimmer leren zoeken met de Webdetective  
Hoe vinden leerlingen informatie via internet? Welke zoektermen horen daarbij? Hoe controleer je 

bronnen op betrouwbaarheid? Hoe haal je het optimale uit Google? Lastige vaardigheden om aan te leren, maar in de 
huidige samenleving belangrijker dan ooit. De cursus Webdetective helpt leerlingen op weg door in vier modules te 
werken aan informatievaardigheden.  

 
 

Biebwijz.nl 

 

Voorlezen, daar kun je niet genoeg van krijgen!  
(Voor)lezen is goed voor de ontwikkeling van kinderen en heeft direct positieve invloed op hun schoolprestaties. 
Wetenschappelijk onderzoek toont dit keer op keer weer aan. Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of 
ze lezen of niet. Lezen is essentieel voor leren. Wie goed leest en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich 
ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er bovendien voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen 
gebeurt. Zo komen ze beter mee in de samenleving.  Kortom, van voorlezen kun je niet genoeg krijgen!                  
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Codekinderen laat kinderen hun digitale talenten ontdekken  
Codekinderen is een gratis digitale les over programmeren voor groep 3 t/m 8. De les geeft 
kinderen inzicht in de ‘achterkant’ van media die zij dagelijks gebruiken. Leerlingen maken 
tijdens de les kennis met een aantal creatieve digitale mogelijkheden. Ze proberen bestaande 
apps, sites en programma’s uit als Scratch, Kodable en CodeHS. Deze programma’s stimuleren 
creatief en logisch denken en bevorderen samenwerking. Vaardigheden die onmisbaar zijn voor 
de toekomstige arbeidsmarkt. Het gratis lespakket Codekinderen is te downloaden op 
http://www.codekinderen.nl. 
 

Maak een eigen tijdschrift met Jilster 
Zou het niet geweldig zijn om zelf een eigen tijdschrift te maken met uw klas? Via de tool Jilster 
kun je samen een online tijdschrift maken en deze op papier thuis laten bezorgen. Leuk om 

bijvoorbeeld een afscheidsglossy te maken voor groep 8. Zie ook het voorbeeld ‘Dag Basisschool’.   
 
Gratis online uitgave Mediawijsheid op de basisschool: succesverhalen van 21 
leerkrachten 
Hoe leer je (jonge) kinderen verstandig omgaan met een veranderende, digitale 

wereld, zonder zichzelf of anderen schade te berokkenen? En welke rol kunnen 

onderwijsprofessionals hierin spelen? Kennisnet en stichting Mijn Kind Online  hebben 

succesverhalen van 21 leerkrachten binnen het basisonderwijs verzameld en gebundeld 

in de gratis online uitgave Mediawijsheid op de basisschool: succesverhalen van 21 

leerkrachten.  

Thema’s die aan de orde komen zijn o.a.  

• goed zoeken op internet 

• organiseren van een  digitale schoolcommunity 

• ontwerpen van een  leerlijn mediawijsheid  

• voorkomen van digitaal pesten?  

Bij enkele besproken thema’s is gebruik gemaakt van bestaande digitale projecten. Het boek sluit af met een 

stappenplan, handige weetjes en twintig  tools voor in de klas.  Vervolg op ‘Sociale Media op de basisschool’. 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief van de Bibliotheek.  

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. 

 de Bibliotheek Twenterand  Jonkerlaan 4  7671 GM Vriezenveen  
T 0546 56 23 85  dvdgrampel@bibov.nl  www.biebwijz.nl 
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