
Lezen 
In veel meertalige gezinnen zijn weinig Nederlandse boeken aanwezig. We hebben 
hieronder een aantal tips en websites op een rijtje gezet die redelijk toegankelijk zijn en een 
mooi aanbod hebben.  
 

● Een andere manier om de leerlingen in het Nederlands te laten lezen is om te 
stimuleren dat leerlingen boeken met elkaar uitwisselen. Wellicht kunnen ze een kort 
promofilmpje maken waarin ze wat vertellen over het boek en wat ze ervan vonden.  

● Je kunt ook leerlingen online aan elkaar laten voorlezen of dat ze jou een filmpje op 
sturen waarin ze een bladzijde voorlezen. Stimuleer de leerlingen om het filmpje 
terug te luisteren en wellicht opnieuw op te nemen als ze denken dat het nog mooier 
kan. Vraag hen ook hoeveel takes het filmpje heeft gekost ;). 

● Met dit document kun je de leerlingen misschien nog een leuke activiteit geven om 
op gekke plekken te lezen.  

● Heeft elke leerling een abonnement op de bibliotheek en weten ze dat er ook 
boeken afgehaald kunnen worden? Is het anders mogelijk om een boek uit de 
schoolbibliotheek te lenen? 

● Op de website https://www.ato-amstelveen.com/meertalige-boeken staan links naar 
boeken in heel veel talen, wil je de ouders en leerlingen daar op wijzen? Misschien 
kunnen jullie samen de Nederlandse vertaling van een boek op 
www.storyweaver.org.in lezen en dat de leerlingen daarna ook een vertaling in een 
andere taal (voor)lezen. De Nederlandstalige leerlingen kunnen misschien wel de 
Engelse versie doen. 

● Als je tijdens het online onderwijs wilt blijven voorlezen aan je leerlingen zorg er dan 
voor dat iedereen de plaatjes duidelijk kan zien. Samen naar een filmpje kijken en 
dan na bespreken is ook een idee. Wellicht kun je ook een opdracht koppelen aan 
wat je hebt voorgelezen, een verwerkingsopdracht of een specifieke luisteropdracht 
voor tijdens het luisteren. 

 
Mini-leeslessen 
Door het geven van mini-leeslessen 
(https://lezenmet.kinderboekenjuf.nl/wat-is-een-mini-leesles/), dat zijn kleine 
voorleesfragmenten met een lees-/ nadenkvraag voor tijdens het stillezen thuis, kun je het zelf 
stil lezen thuis stimuleren. Hier vind je een paar helemaal uitgewerkte mini leeslessen: 
https://lezenmet.kinderboekenjuf.nl/lezen-met-kinderboekenjuf-voor-thuis/?fbclid=IwAR2kKHRH
Wb8Ml1a5tmVqDQJ_esdF_kA_pWdDJSnXWadLNISovnG7OkDfX9s en hier nog drie: 
https://lezenmet.kinderboekenjuf.nl/lezen-met-kinderboekenjuf-gratis-uitproberen/.  
 
Bereslim  
Digitale boeken / interactief voorlezen 
https://www.bereslim.nl/bereslim/bereslimme-boeken/overzicht-boeken.html 
Voor wie: kinderen van 3-7 jaar 
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devoorleeshoek.nl  
https://devoorleeshoek.nl/ 
Wekelijks nieuwe voorleesverhalen 
Combinatie met prenten en muziek 
Voor wie: kinderen van 0-10 jaar 
Er is nu een scholen dicht actie waarmee je 30 dagen gratis gebruik kunt maken van de 
voorleesfilmpjes. 
  
Yoleo.nl 
https://yoleo.nl/ 
Meelezen met het verhaal, tempo aanpassen is mogelijk 
Voor wie: kinderen van 8-12 jaar 
Via een schoolaccount is het eenvoudig om de voortgang in de Yoleo-boeken maken. 
  
Boekpakket.nl 
https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/ 
Digitale boeken 
Gesproken boeken 
Samen lezen boeken 
Voor wie: 2-10 jaar 
(Eeerste maand is gratis) 
 
Lezen die je overal 
https://www.lowan.nl/vo/lesmateriaal/lezen-doe-je-overal-vo/ 
Methode aanvankelijk lezen gericht op technisch lezen voor kinderen in de leeftijd van ca. 
10 tot 14 jaar die nog maar kort in Nederland zijn en geen of heel weinig Nederlands 
verstaan en spreken. In de methode worden dezelfde structureerwoorden gebruikt als in 
Veilig Leren Lezen. 
Audiobestanden bij PDF-bestanden. 
Voor wie: 10-14 jarigen 
  
Begrijpend lezen 
Weerwoord Kentalis 
Ter voorbereiding op de Nieuwsbegriplessen maakt Henrike de Munnik elke week een 
filmpje. 
Ook bij ITK Haarlem hebben ze veel instructiefilmpjes voor bij Nieuwsbegrip (controleer 
even welk filmpje voor jouw leerlingen geschikt is). We houden in de gaten of er nieuwe 
filmpjes online komen bij bijvoorbeeld Kentalis zelf. 
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Technisch lezen 
Veilig leren lezen Veilig en Vlot 
Juf Miranda Pot heeft heel overzichtelijk de woordrijtjes ingesproken. 
https://www.youtube.com/channel/UCHQQYWWYTB-PWLD8gjj6zpg 
 
In de vorige lockdown hebben wij ervoor gezorgd dat de materialen van de VLL-Kim versie 
werden ingesproken. Mocht je die nog niet hebben ontvangen, dan moet je ons even een 
mail sturen. Op onze website https://www.ato-amstelveen.com/woordkaartjes-vll vind je al 
wel de filmpjes met de semantisering van de woorden per kern. 
 
Estafette 
Uitgeverij Zwijsen heeft thuislessen gemaakt. Kijk op deze website of hier nuttige filmpjes bij 
staan voor jouw leerlingen. De Leestrainer software is natuurlijk ook heel goed in te zetten! 
Fijn dat daar veel audio bij zit en de leerlingen ook hun eigen stem kunnen opnemen. 
 
Lijn 3 
Op de facebookpagina Lijn 3 taalmethode 
https://www.facebook.com/groups/1623990824527929 staan een aantal filmpjes van de 
instructiefilmpjes bij de methode, wellicht vind je het handig om die met de kinderen te 
delen. 
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