
   

Quarantaine leestips 
Boekentips 
Vanaf vrijdag 20 maart gaan de leesconsulenten van de Bibliotheek Barneveld vloggen via 
Instagram. De leukste boekentips, weetjes, tips en oefeningen komen voorbij. Alle boeken 
die gepromoot worden, zijn verkrijgbaar als E-book of luisterboek. Zo heb je er direct wat 
aan. Ook al zijn de Bibliotheekvestigingen gesloten.  
 

Je kunt ons volgen via Instagram: Bibliotheekbarneveld 
 

Yoleo 6 tot 12 jaar 
Motiveert kinderen om wél te lezen! 
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk 
te maken! Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te 
richten. Lezen met Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst wordt getoond en voorgelezen. 
Een soort karaoke dus. Duizenden kinderen maken al met veel plezier gebruik van Yoleo.  
 

 

Yoleo is een gratis service! Het enige wat je nodig 
hebt is het lenersnummer van de Bibliotheek. Heb 
je deze niet? De Bibliotheek Barneveld is 
dagelijks bereikbaar via (0342) 403 483 tussen 
11.00 en 16.00 uur.  

 
 
Luisterbieb app vanaf 6 jaar 
Extra luisterboeken voor iedereen. Voor kinderen en volwassenen. Moet je of wil je de 
komende tijd binnen zitten? Er is een extra selectie luisterboeken toegevoegd in de 
Luisterbieb app.  
 
Bijvoorbeeld: 
Manon Sikkel | Geheim agent oma 
Jeff Kinney | Het leven van een loser 
John Flanagan | Grijze jager 1 
Vivian den Hollander | De brief in de 
fles  
Pieter Feller | Kolletjes zomerfeest 
Hans Kuyper | Alle ballen op Joerie 
Carry Slee | De knorreborreboerderij 
 
 
 
 



   
De Luisterbieb app is te downloaden voor op de telefoon of 
tablet. Het is een gratis service van de Bibliotheek. Wil je nog 
meer boeken luisteren? Dan kun je inloggen met je 
lenersnummer. Heb je deze niet? De Bibliotheek Barneveld is 
dagelijks bereikbaar via (0342) 403 483 tussen 11.00 en 16.00 uur. 

 
E-books vanaf 6 jaar 
Geen boeken gehamsterd? Geen probleem, de Bibliotheek Barneveld, Kootwijkerbroek en 
Voorthuizen zijn dan wel dicht, maar je kunt toch lezen! We hebben namelijk ook een heel 
groot E-book assortiment. Met boeken zoals bijvoorbeeld: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
De app is te downloaden voor smartphones en tablets. Het enige wat je nodig 
hebt is het lenersnummer van de Bibliotheek. Heb je deze niet? De 
Bibliotheek Barneveld is dagelijks bereikbaar via (0342) 403 483 tussen 11.00 
en 16.00 uur. 
 

Superboek 0 tot 18 jaar 
Speciaal voor kinderen met een leesbeperking bestaat er Superboek. Bij Superboek vind je 
de meest actuele titels in gesproken vorm. Deze kunnen via een app geluisterd worden.  
 
De collectie van Superboek bestaat uit ruim 11.000 jeugdboeken en ongeveer 20 
tijdschriften. Van Jip en Janneke tot De Grijze Jager. Van Sjakie en de chocoladefabriek tot 
De waanzinnige boomhut. 
 

Deze service is alleen bedoeld voor kinderen met 
een leesbeperking. Bijvoorbeeld kinderen met 
dyslexie of ADHD.  
 

Je meldt je aan via de website 
www.superboek.nl. De App is te 
downloaden voor smartphones en tablets.  

 
 
 
 
  

http://www.superboek.nl/


   
Bereslim 0 tot 6 jaar 
Bereslim is dé aanbieder van pedagogisch verantwoorde computerspellen voor jonge 
kinderen. Bereslim is er voor kinderen van 3 tot 7 jaar én hun ouders en opvoeders. 
Kinderen kunnen leuke en leerzame spelletjes doen en prachtige prentenboeken bekijken. 
De producten van Bereslim kunnen zowel thuis gebruikt worden als door scholen, 
peuterspeelzalen en bibliotheken. 
 
De spellen van Bereslim zijn er voor peuters en kleuters. De Bereslimme Boeken en spellen 
van Samenslim kunnen vanaf de leeftijd van 3 jaar worden gebruikt. Door de prachtige 
verhalen en de oplopende moeilijkheidsgraad in boeken zijn de Bereslimme Boeken ook 
voor kinderen tot 7 jaar leuk en leerzaam. De spellen van Letters in Beweging zijn geschikt 
voor kinderen in groep 1 en 2. 

 
Bereslim.nl heeft drie verschillende producten: 
• Bereslimme Boeken 
Meer dan 60 interactieve animatiefilms van bekende prentenboeken. 
• Letters in Beweging 
Korte spellen waarbij kinderen op speelse wijze kennis maken met klanken en daar 
aangekoppelde tekens. 
• Samenslim 
Spellen die kinderen spelenderwijs goed leergedrag stimuleren. 
 

Via www.bereslim.nl kun je je aanmelden. Er staan ook gratis 
prentenboeken op! 
 
 
 
 

 
 
De Voorleeshoek 0 tot 10 jaar 
1. Elke dag 15 minuten (voor)lezen 
Het is belangrijk om elke dag voor te lezen of zelf te lezen.  Het is goed voor de 
taalontwikkeling, woordenschat en het taalgevoel. Hoe eerder je begint met voorlezen, des te 
beter het is. 
 
2. Nieuwe boeken ontdekken 
De Voorleeshoek plaatst elke week vier nieuwe voorleesfilmpjes. Dit betekent dat er 200 
filmpjes per jaar bij komen. In De Voorleeshoek heb je altijd een rijk gevulde boekenkast. Zo 
zijn er bijvoorbeeld spannende, avontuurlijke en informatieve boeken. Daarmee is het ook 
ideaal voor Nederlanders in het buitenland. Op deze manier ontdek je altijd nieuwe 
verhalen.  
  

https://www.bereslim.nl/bereslim/bereslimme-boeken/over-bereslimme-boeken.html
https://www.bereslim.nl/bereslim/letters-in-beweging/over-letters-in-beweging.html
https://www.bereslim.nl/bereslim/samenslim/over-samenslim.html
http://www.bereslim.nl/


   
3. Leesplezier 
Soms kan je moeite hebben met nieuwe boeken... De Voorleeshoek kan je hiermee helpen. 
Voor de leeftijdscategorie '7-10 jaar' staan er verschillende boeken online met de eerste paar 
hoofdstukken. De filmpjes kunnen helpen om jou nieuwsgierig te maken naar de rest van het 
boek... Zo brengen we het leesplezier weer terug!  
 
Een aantal boeken uit het assortiment: 
 

 
 
 

De Voorleeshoek is momenteel gratis te gebruiken! Ga 
naar www.devoorleeshoek.nl om direct een kijkje te nemen.  
 
 
 

 
 

http://www.devoorleeshoek.nl/

