Prentenboek erbij
Het geanimeerde prentenboek is bedoeld als een mooie aanvulling op
het samen lezen. Maar pak het bijbehorende prentenboek er vooral bij
en lees weer gezellig voor zoals je dat gewend bent. Voorlezen is een
gezellig moment, waarbij je je kind liefde en aandacht geeft. Dat kan
niet door een voorlezende computer worden vervangen!
In de groep
Ook op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen kunnen de digitale
prentenboeken bekeken worden. De pedagogisch medewerkers kijken
samen met de kinderen naar het verhaal op een tv- of computerscherm.

www.wepboek.nl
Het WePboek bestaat uit twintig digitale prentenboeken voor peuters en
kleuters, en wordt met name in de kinderopvang gebruikt. Je kan de digitale
prentenboeken ook thuis bekijken op www.wepboek.nl en in de bibliotheek.
www.bereslim.nl
De digitale prentenboeken van Bereslim kan je in de bibliotheek bekijken.
Sommige bibliotheken hebben een abonnement met de mogelijkheid om
leden thuis gratis toegang te verlenen. Vraag je bibliotheek of je gebruik
kunt maken van deze optie.

DIGITALE
PRENTENBOEKEN
VOORLEZEN
Leuk, gezellig
én leerzaam!
www.boekstart.nl

Voorlezen
Voorlezen is een fijne en knusse bezigheid. Je kind vindt het heerlijk
om door jou voorgelezen te worden en intussen de prenten te bekijken.
Woorden leren
In prentenboeken staan veel woorden die kinderen normaal niet gauw
zullen horen. De woorden staan bij plaatjes die je kind ziet en begrijpt.
Door dingen aan te wijzen en uit te leggen leer je je kind spelenderwijs
de betekenis van allerlei nieuwe woorden.

Tip
Laat je kind dingen aanwijzen en vertellen wat het ziet. Als er een poes
op een plaatje staat, laat je kind dan miauwen – en doe zelf ook mee.
Maak er een feestje van!

Goed voor later
Kinderen die al vroeg worden voorgelezen, hebben een duidelijke
voorsprong. Ze kennen meer woorden en doen het beter op school dan
kinderen die niet op jonge leeftijd werden voorgelezen.
Prentenboeken komen tot leven
Er bestaan ook digitale prentenboeken: verhalen die als een filmpje
op het scherm verschijnen. Het zijn bestaande prentenboeken, waar
bewegende plaatjes, stemmen en muziek bij zijn gemaakt. Op die manier
wordt samen lezen voor kinderen nog leuker! Bekijk met je kind de beelden op de computer. Pak later het boek er weer bij. Zo ontstaat een
goede wisselwerking.

Deze nieuwe manier van voorlezen biedt veel voordelen:
Moeilijke woorden
In een gedigitaliseerd (of levend) prentenboek wordt soms extra aandacht
besteed aan een moeilijk woord. Als bijvoorbeeld in het verhaal staat
dat het Bang Mannetje bang is, hoor je een trilling in zijn stem. Zo leert
je kind het woord bang beter begrijpen.
Herhalen
Een ander voordeel van digitale prentenboeken is dat ze zonder veel moeite
eindeloos opnieuw kunnen worden ‘voorgelezen’. Je doet je kind geen
groter plezier dan steeds weer een verhaal dat ze kennen te herhalen.
Vragen
Aan het slot van het digitaal prentenboek worden er korte stukjes uit het
verhaal herhaald, waar vragen over worden gesteld. Aan de antwoorden
van je kind kun je merken of het alles goed heeft begrepen.
Bibliotheek
Je kunt de digitale prentenboeken op de kindercomputer in de bibliotheek
bekijken. De boeken die horen bij de digitale prentenboeken staan uiteraard ook in de bibliotheek. Je kind kan gratis lid worden van de bibliotheek en de prentenboeken lenen. In de bibliotheek staan natuurlijk nog
veel meer prenten- en voorleesboeken die je mee naar huis mag nemen.
Vraag de (jeugd)bibliothecaris naar meer informatie. Ook organiseert de
bibliotheek speciale activiteiten bij verschillende prentenboeken. Sommige
digitale prentenboeken zijn ook thuis te bekijken. Je vindt ze onder andere
via www.wepboek.nl en www.bereslim.nl.

