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LEESWIJZER 
In het algemeen 

Hoe fijn en belangrijk is het om als kind met een tevreden gevoel een boek dicht te slaan, als het je is 

gelukt om een heel boek van kaft tot kaft uit te lezen?! Wanneer je als een berg tegen lezen opziet, 

dan kunnen niet al te dikke boeken, die spannend en toch niet kinderachtig zijn, eenvoudig 

geschreven, een mooie opstap zijn om een positieve leeservaring op te doen. 

Bij het zoeken naar toegankelijke aantrekkelijke boeken voor kinderen met leesproblemen, raden we 

aan om breed uit het totale aanbod te selecteren. Er zijn veel meer boeken geschikt dan alleen de 

speciale ‘makkelijk-lezen-series’. Zoveel kinderen, zoveel voorkeuren! 

Daarnaast is het belangrijk om rijke teksten aan te bieden uit het totale aanbod aan kinderboeken, in 

zoveel mogelijk verschillende vormen. Op papier, digitaal, in luistervorm, om in te bladeren en te 

snuffelen. In opdracht van de Koninklijke bibliotheek selecteerden we vijftig leesmaterialen die 

kinderen helpen om lezen weer leuk te vinden.  

 

Aandachtspunten bij het kiezen van boeken en andere materialen 

 

- kies voor variatie in series, genres, boeksoorten; 

- denk ook aan gedichten en moppen als korte, afgeronde teksten; 

- samenlees-, toneel- en theaterleesboeken hebben gemeen dat het kind ‘er niet alleen voor staat’, 

je leest immers hardop samen, en dat het aantrekkelijke leesvormen zijn om ook thuis mee te 

oefenen; 

- zoveel mogelijk aanvullen met niet speciaal makkelijk-

geschreven-boeken, bijvoorbeeld graphic novels (veel visuele 

ondersteuning, bijv. zoals de mutsen en de losers, Max Kruimel, 

e.d) en andere (serie) boeken met veel illustraties en een ruime 

bladspiegel, bijv. Kapitein Onderbroek, Lotte Laat maar, serie 

‘Wondere Wereld’, Rory de Raaf, Dikke Vik en Vieze Lies, Lotte 

Wirwar, B.O.J., monstersnackbar, Max Modderman, Koen 

Kampioen, Slimme Rik, Silvester…etc.  

- serieboeken zijn in het algemeen aantrekkelijk, omdat kinderen 

zich vertrouwd gaan voelen in een serie. Herkenbaarheid helpt 

enorm om de drempel van een nieuw boek te nemen. Tip: lees 

(een hoofdstuk van) een eerste deel voor, zodat een kind in de 

serie wordt gelanceerd. En bevalt een serie goed, dan smaakt het 

naar meer; 

- informatieve boeken over diverse onderwerpen (race-auto’s, 

cavia’s, dinosauriërs, vliegtuigen, paarden, dolfijnen). Let bij de 

keuze op ruime bladspiegel, verhouding beeld/tekst; 

- er zijn steeds meer verhalende en informatieve stripboeken, die zeer aantrekkelijk zijn (Eric Heuvel, 

Poptropica, Hannes Hunebed enz.) 

Makkelijk Lezen Plein – MLP 

Een Makkelijk Lezen Plein (MLP) is een speciale voorziening op de jeugdafdeling van de Bibliotheek 

voor kinderen die niet zo van lezen houden of daar moeite mee hebben. De letters MLP staan ook 

http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/search/label/Rijke%20teksten
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voor ‘Meer LeesPlezier’ en dat is precies de bedoeling van een Makkelijk Lezen Plein.  Door een – 

voor deze doelgroep - geschikte en aantrekkelijke collectie frontaal te presenteren op thema’s en 

onderwerpen, hebben kinderen beter overzicht en kunnen ze makkelijker een leuk boek zoeken en 

vinden. Naast de collectie en inrichting, waarbij de materialen zoveel mogelijk frontaal worden 

gepresenteerd, zijn deskundige begeleiding en promotie belangrijke aandachtspunten.  

Niet alleen in bibliotheekvestigingen is er aandacht 

voor kinderen met leesproblemen, ook binnen de 

Bibliotheek op school (dBos) wordt steeds meer 

aandacht besteed aan het bevorderen van het 

leesplezier voor deze speciale doelgroep.  

Hoewel we geprobeerd hebben om een zo compleet 

en actueel mogelijk overzicht samen te stellen, missen 

er vast ook series, titels of materialen. Hopelijk is het 

mogelijk om deze lijst jaarlijks te updaten en aan te 

vullen met de nieuwste materialen.  

Met dank aan onze meelezers Mieke, Terry, Wendie en Maaike.  
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LUISTEREN    
    
1 Superboek 
2 Daisyroms*  
3 Luisterboek op cd*  
4 Luisterbieb* 
 
LUISTEREN & LEZEN   
   
5 Yoleo*  
6 Superboek Karaokelezen 
7 Hyboek  
8 Meeluisterboeken*  
 
LEZEN (VERHALEND)   
    
9 Geronimo Stilton Makkelijk Lezen* 
10 Tijgerlezen* 
11 Zoeklicht dyslexie* 
12 Zoeklicht Dyslexie Toptitels* 
13 Boemerang* 
14 Makkelijk lezen met Disney* 
15 Zelf lezen over Lang geleden …* 
16 AVI-kanjers* 
17 Blitz!* 
18 Robot Oorlog* 
19 Mijn klas* 
20 Spannend!* 
21 Piraatjes* 
22 Gamelezen* 
 
SAMEN LEZEN    
   
23 Toneellezen*  
24 Theaterlezen* 
25 Samenleesboeken* 
26 Samenlezers* 
 
LEZEN (STRIPS)    
   
27 Donald Duck* 
28 Kijk en Lees* 
 
 
 
 

 
 
 

 
LEZEN (TIJDSCHRIFTEN & KRANTEN) 
   
29 Kindertijdschriften*  
30 Kidsweek* 
 

LEZEN (INFORMATIEF)  
   
31 Skoop* 
32 Wist je dat?* 
33 Zoeklicht dyslexie info* 
 
KIJKEN & LEZEN    
   
34 Boek & film* 
35 AV plus* 
 
DIGITAAL LEZEN   
   
36 E-books platform*  
37 Vakantiebieb* 
38 Boekies  
 
LEZEN OVER LEESPROBLEMEN  
   
39 Nu weet ik eindelijk wat dyslexie is* 
40 Dyslexie survivalgids* 
41 Ik heb dyslexie. Nou en?*  
42 Een kroon voor een kanjer * 
43 Vis in een boom* 
44 Dyslexie-Express 
 
OVERIG     
   
45 Kobi app 
46 Dyslexieletter  
47 Makkelijk Lezen ToP 25* 
48 Stimuleringsprogramma aanpak     
              dyslexie 
49 Happy dyslectisch 
50 Kwispellezen 
 
*te leen via de openbare bibliotheek 
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LUISTEREN 

1 Superboek 

 

Uitgever/aanbieder Bibliotheekservice Passend Lezen 

Doelgroep  Kinderen met een leesbeperking tot 18  jaar 

Prijs  Gratis voor kinderen met een leesbeperking. 

Omschrijving Bij Superboek vind je de meest actuele titels in gesproken vorm, in braille 
of Jumboletter voor alle leeftijden. De collectie van Superboek bestaat uit 
ruim 11.000 jeugdboeken en ongeveer 20 tijdschriften. 
De gesproken boeken zijn via streaming of op daisyrom verkrijgbaar.  

Website https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek 
 

2 Daisyroms in de bibliotheek 

Daisyspeler vaak te leen in bibliotheek 

 

Uitgever/aanbieder Openbare Bibliotheken (nog vrij beperkt) 

Doelgroep  Iedereen met een leesbeperking 

Prijs  Gratis voor bibliotheekleden 

Omschrijving Een Daisy-rom is een gesproken boek. Geen luisterboek, want bij de Daisy- 
rom kan je via de zoekstructuur van de speler navigeren in de tekst naar 
bijvoorbeeld pagina’s, hoofdstukken en/of rubrieken. Ook kan de 
afspeelsnelheid geregeld worden. 

Bijzonderheden De daisyrom kan gebruikt worden met in een daisyspeler of een  computer 
met het programma AMIS. De boeken zijn meestal ook  te lezen als 
download of via streaming met behulp van een app voor je smartphone of 
tablet (iOs en Android). De gratis app Daisylezer van Dedicon geeft toegang 
tot alle boeken van Superboek.  

 

3 Luisterboek op cd   

Te leen in de bibliotheek als cd  

 

Uitgever/aanbieder Diverse uitgevers 

Doelgroep  Iedereen die het fijn vindt om te luisteren naar 
verhalen 

Prijs  Gratis voor bibliotheekleden 

Omschrijving Bij een luisterboek wordt het verhaal voorgelezen door een professionele 
(stem)acteur. Je kunt alleen per hoofdstuk navigeren.  

 

4 Luisterbieb 

 

Uitgever/aanbieder Onlinebibliotheek.nl / KB 

Doelgroep  Voor alle kinderen en volwassenen 

Prijs  Gratis voor bibliotheekleden 

Omschrijving Met de LuisterBieb geniet je altijd en overal van 
de 3.100 mooiste luisterboeken. Download de 
gratis app voor tablet of smartphone 

Website https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html 

https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
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LUISTEREN & LEZEN 

5 Yoleo 

 

Uitgever/aanbieder Dedicon 

Doelgroep  kinderen (van +/- 8-12 jaar) 

Prijs  Gratis voor individuele jeugdbibliotheekleden 

Omschrijving Yoleo biedt ondersteuning bij het zelfstandig lezen. Yoleo biedt kinderen 
de kans om door het lezen van hybride boeken (tekst gecombineerd met 
audio) lezen als leuker en makkelijker te ervaren. Yoleo geeft kinderen 
toegang tot een selectie van boeken die ze anders misschien niet zo gauw 
zouden oppakken. De game motiveert kinderen daarnaast om meer 
leeskilometers te maken. Kinderen kunnen stil of hardop meelezen en het 
tempo kan je aanpassen.  

Website https://www.yoleo.nl/ 

Bijzonderheden  IB'ers of leerkrachten kunnen zelf een Yoleo-schoolaccount aanmaken. 
Leerlingen voegt u met hun eigen Yoleo-account toe aan uw schoolaccount 
en zij kunnen met hun bibliotheekpas, gekoppeld aan het Yoleo-account 
van de leerling, Yoleo-boeken lenen en op school en ook thuis lezen. 
Via uw schoolaccount volgt u eenvoudig de voortgang die zij in de Yoleo-
boeken maken. Het is niet mogelijk om met het Yoleo-schoolaccount 
boeken te kopen of te lenen bij de bibliotheek. 

 

6 Superboek Karaokelezen 

 

Uitgever/aanbieder Bibliotheekservice Passend Lezen 

Doelgroep  Kinderen met een leesbeperking tot 18  jaar 

Prijs  Gratis voor kinderen met een leesbeperking. 

Omschrijving Superboek biedt ook het Karaokelezen met 150 karaokeboeken. Dit zijn 
digitale boeken die gecombineerd zijn met de gesproken versie van het 
boek. Tijdens het lezen word je ondersteund door een karaokebalkje, dat 
meeloopt met de tekst die tegelijkertijd wordt voorgelezen door een 
menselijke stem. Zo zie je per woord waar je op de bladzijde bent als het 
boek wordt voorgelezen. Daarnaast is het mogelijk om de snelheid en de 
lettergrootte naar wens aan te passen. 

Website  https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=karaokelezen 
 

7 Hyboek 

 

Uitgever/aanbieder Uitgeverij Bontekoe 

Doelgroep  HYboek kan worden ingezet voor alle kinderen 
die leren lezen maar is vooral motiverend en 
zeer effectief voor kinderen bij wie de 
leesontwikkeling dreigt te stagneren. AVI-start 
tot AVI-M6 

Prijs  Basisabonnement met 15 lezerspassen € 375,- 
Uitbreiding per 5 lezerspassen €89,- 

https://www.yoleo.nl/
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=karaokelezen
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Omschrijving De kinderen zien het boek op hun scherm en luisteren tegelijk naar de 
tekst die wordt voorgelezen door een menselijke stem (volgens de 
intervalmethode, d.w.z. in het leestempo van gemiddelde lezers van een 
bepaald AVI-niveau). Een ‘karaokebalkje’ volgt de ingesproken tekst zodat 
ze kunnen volgen wát wordt voorgelezen. Natuurlijk kunnen de kinderen 
de lettergrootte en de leessnelheid aanpassen. 

Website https://www.hyboek.nl/ 

Bijzonderheden 
 

De bibliotheek groeit uit naar ongeveer 250 HYboeken van AVI-start t/m 
AVI M6 uit de bekende series van educatieve uitgevers. 

 

8 Meeluisterboeken 

 

Uitgever/aanbieder Uitgeverij Bontekoe 

Doelgroep  Voor kinderen met een leesbeperking 

Prijs  Een boek met een meeluistercode kost € 11,90 
meer dan een boek zonder code. 
Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Een meeluisterboek is ingesproken door een menselijke stem (volgens de 
intervalmethode, d.w.z. in het leestempo van gemiddelde lezers van een 
bepaald AVI-niveau). De intonatie van de stemacteurs helpt om meer 
betekenis te geven aan het verhaal. Het doel is om het technisch lezen te 
oefenen door mee te lezen en is dus geen luisterboek (daarvoor is het 
tempo te laag). Met de code in het boek kunt je met een computer, tablet 
of smartphone aan de slag, zonder installatie van software.  

Website https://www.makkelijklezen.nl/meeluisterboeken/ 

Bijzonderheden  Diverse series van verschillende uitgeverijen (o.a. Bontekoe, Kluitman, 
Zwijsen) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hyboek.nl/
https://www.makkelijklezen.nl/meeluisterboeken/
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LEZEN (VERHALEND) 

9 Geronimo Stilton 
Makkelijk Lezen 

 

Uitgever/aanbieder De Wakkere Muis 

Doelgroep  7-12 jaar 

Prijs  € 8,95 - € 10,95  
Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Makkelijk lezen versie van de boeken van 
Geronimo Stilton, herkenbaar aan het AVI-
niveau (linksboven) en ‘ML’ (rechtsonder). 

Website Stilton Makkelijk Lezen   
https://wakkeremuis.nl/nieuws/makkelijk_lezen_met_geronimo?nid=93 

Bijzonderheden  De boeken van Geronimo Stilton zijn in het algemeen aantrekkelijk voor 
zwakke lezers door de vele plaatjes en de grappige opmaak. In de speciale 
ML-versies is de opmaak ruimer dan in de ‘gewone’ Stilton-boeken en is 
bovendien een AVI-niveau aangegeven. 

 

10 Tijgerlezen 

 

Uitgever/aanbieder Querido 

Doelgroep  Groep 3 t/m 6 

Prijs  € 13,50 - € 14,50  
Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Boeken in de reeks Tijgerlezen leggen de nadruk 
op humor en spanning. Ze bieden variatie in 
moeilijkheidsgraad. AVI-niveau is niet 
aangegeven, omdat het concept ‘tijgerlezen’ 
ervan uit gaat dat kinderen zelf naar het boek 
grijpen dat ze aankunnen. 

Website https://naarschoolmetquerido.nl/tijgerlezen/ 

Bijzonderheden  Kwaliteit qua tekst en beeld, door gerenommeerde kinderboekenauteurs 
en -illustratoren. Bij de boeken zijn lesbrieven ontwikkeld. Voorbeeld van 
een lesbrief bij Bob Popcorn: https://naarschoolmetquerido.nl/wp-
content/uploads/2019/09/TIJGERLEZEN-POPCORN_3.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

https://wakkerewinkel.nl/boeken?q=makkelijk+lezen
https://wakkeremuis.nl/nieuws/makkelijk_lezen_met_geronimo?nid=93
https://naarschoolmetquerido.nl/tijgerlezen/
https://naarschoolmetquerido.nl/wp-content/uploads/2019/09/TIJGERLEZEN-POPCORN_3.pdf
https://naarschoolmetquerido.nl/wp-content/uploads/2019/09/TIJGERLEZEN-POPCORN_3.pdf
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11 Zoeklicht dyslexie 

 

Uitgever/aanbieder Zwijsen 

Doelgroep  7-9 jaar en 8-12 jaar 

Prijs  € 11,99 - € 12,99  
Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Serie dunne spannende, grappige boekjes voor 
kinderen met dyslexie, maar ook voor andere 
kinderen die niet gemakkelijk uit zichzelf een 
boek pakken. Overzichtelijke vormgeving. 

Website https://www.zwijsen.nl/series/zoeklicht-dyslexie 

Bijzonderheden  Avi E-3 t/m M-5. Kijk hier voor een inkijkexemplaar: 
https://www.zwijsen.nl/kinderboeken/superkracht-9789048728343#issuu-
player  

 

12 Zoeklicht Dyslexie Toptitels 

 

Uitgever/aanbieder Zwijsen 

Doelgroep  9-12 jaar 

Prijs  € 53,00 per pakket van 4 titels 
Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Bestaande ‘toptitels’, o.a. van Paul van Loon en 
Hans Hagen zijn herschreven en toegankelijk 
gemaakt m.b.t. AVI en vormgeving voor lezers 
met dyslexie. Deze boeken worden aangeboden 
in twee pakketten. 

Website https://www.landvanlezen.nl/kinderboeken/pakket-zoeklicht-dyslexie-
toptitels-1-4-titels-9789048717637 (pakket 1) 
https://www.zwijsen.nl/kinderboeken/pakket-zoeklicht-dyslexie-toptitels-
2-9789048721504  (pakket 2) 

Bijzonderheden  Ook geschikt voor andere kinderen die niet graag/makkelijk uit zichzelf 
lezen. Via bovenstaande link is een voorbeeld te zien van een pagina van 
de originele versie naast de Zoeklichtversie. 

 

13 Boemerang 

 

Uitgever/aanbieder Uitgeverij Maretak 

Doelgroep  8-12 jaar 

Prijs  € 11,50 
Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Boemerangboeken passen bij de leeftijd - die 
achterop het boek staat - en zijn eenvoudiger 
qua leestechniek, niet kinderachtig dus. 

Website https://www.maretak.nl/makkelijk-lezen 

Bijzonderheden  De boeken zijn niet te dik, overzichtelijk en royaal vormgegeven. 

 

https://www.zwijsen.nl/series/zoeklicht-dyslexie
https://www.zwijsen.nl/kinderboeken/superkracht-9789048728343#issuu-player
https://www.zwijsen.nl/kinderboeken/superkracht-9789048728343#issuu-player
https://www.landvanlezen.nl/kinderboeken/pakket-zoeklicht-dyslexie-toptitels-1-4-titels-9789048717637
https://www.landvanlezen.nl/kinderboeken/pakket-zoeklicht-dyslexie-toptitels-1-4-titels-9789048717637
https://www.zwijsen.nl/kinderboeken/pakket-zoeklicht-dyslexie-toptitels-2-9789048721504
https://www.zwijsen.nl/kinderboeken/pakket-zoeklicht-dyslexie-toptitels-2-9789048721504
https://www.maretak.nl/makkelijk-lezen
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14 Makkelijk lezen met Disney  

 

Uitgever/aanbieder Zwijsen 

Doelgroep  7-12 jaar 

Prijs  € 12,99 - € 16,99 
Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Een makkelijk te lezen Disney-serie met de 
verhalen van twaalf Disney-klassiekers, 
waaronder Frozen, Cars, Beauty and the Beast, 
Rapunzel’s, The Incredibles en The Jungle Book.  

Website https://www.zwijsen.nl/in/disney 

Bijzonderheden  Herkenbare Disney-klassiekers die kinderen mogelijk als film kennen. De 
moeilijkheidsgraad varieert en leeftijd van AVI-E3 tot E5. Leeftijdsadequaat 
met ruime opmaak en relatief lager leestechnisch niveau. Inkijk-exemplaar: 
https://www.zwijsen.nl/kinderboeken/cars-korte-race-verhalen-
9789048734290  

 

15 Zelf lezen over 
Lang geleden … 

 

Uitgever/aanbieder Van Holkema en Warendorf (Unieboek)  

Doelgroep  6 t/m 10 jaar 

Prijs  € 8,99 per los deeltje en € 13,50 (bundel van 
drie deeltjes). Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Eenvoudige eerste leesboekjes rondom 
historische figuren zoals Rembrandt, Anton 
Fokker, Albert Einstein, de eerste man op de 
maan.  

Website http://www.unieboekspectrum.nl/boek/9789000349715/Dit-ben-ik/ 

Bijzonderheden  Door de onderwerpskeuze ook geschikt voor hogere leeftijd dan het AVI-
niveau (van Start tot M-4). Inkijk-exemplaar: 
http://static.unieboekspectrum.nl/chapters/9789000350506.pdf  

 

16 AVI-kanjers 

 

Uitgever/aanbieder Zwijsen 

Doelgroep  6-9 jaar 

Prijs  € 10,50 
Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Bundels met los van elkaar te lezen verhalen, 
per bundel op één AVI (van AVI start t/m E3) 
over bv dieren, beroepen, zintuigen. 

Website https://www.zwijsen.nl/series/avi-kanjers 

Bijzonderheden  Korte, afgeronde verhalen, geen kinderachtig uiterlijk doordat veelal 
gebruik is gemaakt van fotografie en gecombineerde illustratietechnieken. 
Inkijkexemplaar: https://www.zwijsen.nl/kinderboeken/hip-hop-kat-
9789048736034#issuu-player  

https://www.zwijsen.nl/in/disney
https://www.zwijsen.nl/kinderboeken/cars-korte-race-verhalen-9789048734290
https://www.zwijsen.nl/kinderboeken/cars-korte-race-verhalen-9789048734290
http://www.unieboekspectrum.nl/boek/9789000349715/Dit-ben-ik/
http://static.unieboekspectrum.nl/chapters/9789000350506.pdf
https://www.zwijsen.nl/series/avi-kanjers
https://www.zwijsen.nl/kinderboeken/hip-hop-kat-9789048736034#issuu-player
https://www.zwijsen.nl/kinderboeken/hip-hop-kat-9789048736034#issuu-player
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17 Blitz! 

 

Uitgever/aanbieder Gottmer 

Doelgroep  6-10 jaar 

Prijs  € 13,99 Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Blitz! Is een buitenaards wezentje. Als dit 
groene ruimtemannetje op aarde komt, beleeft 
hij allerlei grappige en spannende avonturen. Er 
is inmiddels een serie van deze boeken van Rian 
Visser. De boeken zijn grappig en spannend en 
zeer aantrekkelijk vormgegeven. 

Website https://blitzboeken.nl/ 

Bijzonderheden  De boeken variëren van E3 tot M5. De fantasierijke verhalen zijn niet gauw 
kinderachtig en dus ook voor wat oudere kinderen geschikt. 
Op de eigen site van Blitz! Zijn allerlei extra’s te vinden. 

 

18 Robot Oorlog 

 

Uitgever/aanbieder Books2Download 

Doelgroep  Vanaf 10 jaar 

Prijs  € 13,45 - € 14,45. Te leen in de bibliotheek. 
Ook als E-book verkrijgbaar: € 5,00 

Omschrijving Een serie spannende boeken, geschreven door 
Rian Visser, voor jongens en meisjes die meer 
van gamen dan van lezen houden. De boeken 
zijn niet speciaal in een lager AVI, maar ze zijn 
wel toegankelijk geschreven. 

Website https://robotoorlog.nl/ 

Bijzonderheden  Via de speciale site van Robot oorlog zijn veel extra’s te vinden en kunnen 
kinderen ook in contact treden met de auteur. Bij elk boek is een trailer 
gemaakt, die heel nieuwsgierig kan maken naar het verhaal: 
https://www.youtube.com/watch?v=D7tuBfFqauM  

 
 

19 Mijn klas  

 

Uitgever/aanbieder Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 

Doelgroep  Vanaf 10 jaar, speciaal voor kinderen die pas 
kort Nederlands lezen. 

Prijs  € 8,95  Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Korte, eenvoudige zinnen. Kinderen uit 
verschillende culturele achtergronden spelen de 
hoofdrol. Een serie van tien delen met korte 
verhalen over dezelfde klas. 

Website https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/romans/romans-jongeren/mijn-
klas 

Bijzonderheden  In alle verschillende delen is een ander kind uit dezelfde klas de 
hoofdfiguur. Zie inkijk-exemplaar 

 

https://blitzboeken.nl/
https://robotoorlog.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=D7tuBfFqauM
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/romans/romans-jongeren/mijn-klas
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/romans/romans-jongeren/mijn-klas
http://www.eenvoudigcommuniceren.nl/pdfs/De%20muziek%20van%20Lahip%20-%20inkijk.pdf
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20 Spannend! 

 

Uitgever/aanbieder Delubas 

Doelgroep  Groep 5 t/m 8 

Prijs  € 12,50 per deel.  
Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Spannende, makkelijk geschreven boekjes, niet 
kinderachtig, niet dik, met visuele 
ondersteuning door de vele plaatjes. 

Website https://www.delubas.nl/leesseries/spannend/ 

Bijzonderheden  AVI M4 t/m E6, drie series: Serie 1 (10 boeken), serie 2 (12 boeken), serie 3 
(13 boeken). Inkijk-exemplaar. 

 

21 Piraatjes 

 

Uitgever/aanbieder Bontekoe 

Doelgroep  8-12 jaar 

Prijs  € 13,95 
Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving De serie Piraatjes is speciaal bedoeld voor 
bovenbouwleerlingen die moeite hebben met 
lezen. De verhalen zijn spannend en met vaart 
geschreven. Het leestechnisch niveau van de 
boekjes is aangepast, waardoor de boekjes 
makkelijk te lezen zijn. 

Website https://www.makkelijklezen.nl/winkel/?swoof=1&serie=bontekoe-
piraatjes 

Bijzonderheden  De meeste Piraatjes zijn apart te lezen, maar ook als Meeluisterboek 
verkrijgbaar.  

 

 

22 Game lezen 

 

Uitgever/aanbieder Zwijsen 

Doelgroep  Groep 4 

Prijs  € 10,50  Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving De boeken van Zar staan vol avonturen die zich 
afspelen in een spel. Deze serie sluit aan op de 
serie ‘ik lees! gamen' voor groep 3, van schrijver 
Rian Visser. Met deze serie kunnen kinderen in 
groep 5 doorlezen over vertrouwde personages 
en een bekend onderwerp. Leuk voor 
gameliefhebbers! 

Website https://www.zwijsen.nl/series/game-lezen 

Bijzonderheden  De karakters in deze boeken ogen niet gauw kinderachtig. En kinderen die 
niet van lezen houden, zijn vaak wel te verleiden met game-gerelateerde 
materialen. 

 

https://www.delubas.nl/leesseries/spannend/
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/spannend-serie-3-duinmist/?d=spannend
https://www.makkelijklezen.nl/winkel/?swoof=1&serie=bontekoe-piraatjes
https://www.makkelijklezen.nl/winkel/?swoof=1&serie=bontekoe-piraatjes
https://www.meeluisterboek.nl/
https://www.zwijsen.nl/series/game-lezen
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SAMEN LEZEN 

23 Toneellezen 

 

Uitgever/aanbieder Uitgeverij Zwijsen 

Doelgroep  Groep 3 t/m 8 

Prijs  € 10,50 of € 13,50 per deel 
Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Serie Toneelleesboeken van AVI M3 t/m E6 
waarin de teksten voornamelijk uit dialogen 
bestaan, zodat de lezers elkaar steeds 
afwisselen. Elk boek bevat een doorlopend 
verhaal, dat uit hoofdstukken bestaat. 

Website https://www.zwijsen.nl/series/toneellezen 

Bijzonderheden  Toneelleesboeken zijn samenleesboeken, die het lezen met intonatie en 
het leesplezier bevorderen. 

 

24 Theaterlezen 

 

Uitgever/aanbieder De Inktvis 

Doelgroep  6 t/m 13 jaar 

Prijs  € 16,95 per deel.  Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving In theaterleesboeken staan los van elkaar te 
lezen verhalen, weetjes, versjes en moppen om 
samen met een ander hardop te lezen. Het zijn 
een soort toneelstukjes, maar zonder decor en 
verkleedkleren. 
De bundels lopen op in moeilijkheidsgraad.  

website https://www.leesletters.nl/Webwinkel/Theaterlezen/Bundels-
theaterleesverhalen-6-t-m-13-jaar 

Bijzonderheden  De verhalen nodigen uit tot herhaald lezen (is bewezen effectief voor 
zwakke lezers) als voorbereiding voor een leesoptreden. Theaterlezen 
bevordert het vloeiend lezen, het leesbegrip en bovenal de leesmotivatie. 
Uitnodigend om samen – op school of thuis – te doen. 
Voorbeeldverhaaltje op rijm uit Kikkers, kikkers en nog meer kikkers: 
https://www.leesletters.nl/Public/Uploads/De-kok-en-de-kikker.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zwijsen.nl/series/toneellezen
https://www.leesletters.nl/Webwinkel/Theaterlezen/Bundels-theaterleesverhalen-6-t-m-13-jaar
https://www.leesletters.nl/Webwinkel/Theaterlezen/Bundels-theaterleesverhalen-6-t-m-13-jaar
https://www.leesletters.nl/Public/Uploads/De-kok-en-de-kikker.pdf
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25 Samenleesboeken 

 

Uitgever/aanbieder Delubas 

Doelgroep  Groep 3 t/m 8 

Prijs  € 14,95 per deel.Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving In een Samenleesboek is de tekst geschreven op 
twee verschillende AVI-niveaus. Twee lezers, elk 
met een verschillend leesniveau, lezen samen in 
één boek. De niveaus wisselen elkaar om de 
paar regels af, terwijl het verhaal gewoon 
doorloopt. Een beginnende lezer leest de tekst 
op het lagere AVI-niveau. Een meer ervaren 
lezer leest de tekst op het hogere AVI-niveau.  

Website  https://www.delubas.nl/leesseries/samenleesboeken/ 

Bijzonderheden  Inkijk-exemplaar. Enkele titels worden ook gepresenteerd als digitale, 
geanimeerde samenleesboeken. Geschikt voor duo-lezen en tutorlezen op 
school en voor thuis lezen met ouder, broertje/zusje, opa/oma. 

 

26 Samenlezers  

 

Uitgever/aanbieder Zwijsen 

Doelgroep  6-9 jaar 

Prijs  € 8,99 Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Samenlezers zijn boeken die je samen leest. De 
één leest de eenvoudige tekst voor, de ander 
leest de iets moeilijkere tekst voor. Zo lees je 
om de beurt een stukje en geniet je samen van 
een grappig verhaal.  

Website https://www.zwijsen.nl/series/samenlezers 

Bijzonderheden  De boeken zijn geschikt voor allerlei manieren van samen lezen, waaronder 
tutorlezen en duo-lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.delubas.nl/leesseries/samenleesboeken/
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-10-kijk-hij-leeft/?d=samenleesboeken
https://www.digitalesamenleesboeken.nl/wat-is-een-digitaal-samenleesboek
https://www.digitalesamenleesboeken.nl/wat-is-een-digitaal-samenleesboek
https://www.zwijsen.nl/series/samenlezers
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LEZEN (STRIPS) 

27 Donald Duck 
Donald Duck junior 
Ducklexie special 
Ducklexie winterboek 

 

Uitgever/aanbieder Donald Duck (Disney) 

Doelgroep  6-10 jaar 

Prijs  € 5,95 p.m. 
€ 3,99 (Ducklexie special) 
€ 5,99 (Ducklexie winterboek) 
Vaak ook te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Met Donald Duck Junior leren kinderen vanaf 5 jaar spelenderwijs lezen en 
Duckstad en zijn inwoners kennen. Donald Duck Junior heeft grote letters 
en overzichtelijke bladzijden vol leuke strips en spelletjes. Het tijdschrift 
komt 26 keer per jaar uit. 

Website https://www.donaldduck.nl/abonneer/donald-duck-junior/ 
https://www.donaldduck.nl/shop/specials/ducklexie#origin=titelsite-
dds&linktype=click-menu 

Bijzonderheden  Een laagdrempelige manier om lezen weer leuk te maken voor kinderen die 
niet graag lezen. Donald Duck heeft naast de Ducklexie ook een Ducklexie 
Winterboek 2019/2020 uitgebracht. De combinatie van het lezen van 
(korte verhalen), stripverhalen, raadsels, puzzels en knutselideeën is heel 
motiverend. 

 

28 Kijk en Lees 

 

Uitgever/aanbieder Kijk en Lees 

Doelgroep  6-12 jaar 

Prijs  € 9,95 Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Stripboeken met per deel een aantal afgeronde, 
los van elkaar te lezen verhaaltjes. Er zijn 19 
delen, oplopend van AVI start t/m AVI E-6.  
Toegankelijke boeken, waarbij het beeld een 
sterke ondersteuning biedt bij het lezen. 

Website https://www.kijkenlees.nl 

Bijzonderheden  Een laagdrempelige manier om lezen aantrekkelijk te maken voor kinderen 
die niet graag lezen.  

 

 

 

https://www.donaldduck.nl/abonneer/donald-duck-junior/
https://www.donaldduck.nl/shop/specials/ducklexie#origin=titelsite-dds&linktype=click-menu
https://www.donaldduck.nl/shop/specials/ducklexie#origin=titelsite-dds&linktype=click-menu
https://www.magazine.nl/ducklexie-winterboek-2019-2020-260697-mp-16949-01-art
https://www.kijkenlees.nl/
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LEZEN (TIJDSCHRIFTEN & KRANTEN) 

29 Kindertijdschriften 

 

Uitgever/aanbieder Divers 

Doelgroep  7-12 jaar 

Prijs  Varieert 
Vaak ook te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Er is een diversiteit aan kinderbladen. Sommige 
bladen bevatten vooral strips (Donald Duck), 
andere tijdschriften zijn meer op informatieve 
onderwerpen geënt, aansluitend bij hobby en 
interesse (Zo zit dat, Wild van Freek). 

Website https://www.kinderbladen.nl/abonnementen/ 

Bijzonderheden  Het aantrekkelijke van kindertijdschriften zit in de mogelijkheid van het 
bladeren, snuffelen, eruit halen waar je zin in hebt. Het geeft minder de 
associatie van ‘lezen’ en kan daardoor ongemerkt positieve leeservaringen 
opleveren. 

 

30 Kidsweek 

 

Uitgever/aanbieder SIJTHOFF MEDIA 

Doelgroep  7-12 jaar 

Prijs  Proefabonnement 6 kranten voor €6 
Vaak ook te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Kidsweek is een weekkrant voor kinderen. 
Elke donderdag staat de krant vol nieuws uit binnen- en buitenland. Verder 
staat er in Kidsweek sport- en dierennieuws, weetjes, puzzels, moppen en 
prijsvragen. Kinderen kunnen de rest van de week online verder lezen. 

Website https://www.kidsweek.nl/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.kinderbladen.nl/abonnements/viewMag/377504/donald-duck.html
https://www.kinderbladen.nl/abonnements/viewMag/121190/zo-zit-dat.html
https://www.kinderbladen.nl/abonnements/viewMag/48131/wild-van-freek.html
https://www.kinderbladen.nl/abonnementen/
https://www.kidsweek.nl/
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LEZEN (INFORMATIEF) 

31 Skoop 

 

Uitgever/aanbieder Delubas 

Doelgroep  Groep 5 t/m 8 

Prijs  € 12,50 per deel.Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Serie informatieve boeken over zeer 
uiteenlopende onderwerpen zoals het oude 
Rome, reddingsoperaties, Vikingen, kringloop in 
de natuur. 

Website https://www.delubas.nl/leesseries/skoop/ 

Bijzonderheden  Veel foto’s, ruime opmaak, makkelijk geschreven. Zie inkijk-exemplaar. 

 

32 Wist je dat? 

 

Uitgever/aanbieder Zwijsen 

Doelgroep  7-12 jaar 

Prijs  € 9,50 per deel 
Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Serie grappige informatieboeken over dieren in 
stripvorm met weetjes, feitjes en grapjes over 
dieren, zoals Pinguïns, Mollen, Wolven, 
Olifanten. 

Website https://www.zwijsen.nl/series/wist-je-dat 

Bijzonderheden  Overzichtelijke en toegankelijke vormgeving, AVI-niveau varieert van M4 
t/m E6 

 

33 Zoeklicht dyslexie info 

 

Uitgever/aanbieder Zwijsen 

Doelgroep  8-12 jaar 

Prijs  € 12,50 per deel. Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Serie informatieve boeken, makkelijk te lezen 
door het lage AVI (M4 t/m E-5) en de 
toegankelijke bladspiegel. Onderwerpen als 
dieren, survival, dansen, sport, robots. 

Website https://www.zwijsen.nl/series/zoeklicht-dyslexie-info 

Bijzonderheden  Met foto’s, stripjes en uitvouwpagina’s voor extra informatie en 
ondersteuning. Inkijk-exemplaar. 

 

 
 

https://www.delubas.nl/leesseries/skoop/
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/skoop-serie-5-bloed-en-ceremonies/?d=skoop#bookscreen/13
https://www.zwijsen.nl/series/wist-je-dat
https://www.zwijsen.nl/series/zoeklicht-dyslexie-info
https://www.zwijsen.nl/kinderboeken/enter-de-game-zone-als-je-durft-9789048733378#issuu-player
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KIJKEN & LEZEN 
 

34 Boek & film 
 

 
Uitgever/aanbieder Divers 

Doelgroep  jeugd 

Prijs  Vaak ook te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Eerst de verfilming van een boek kijken, kan er voor zorgen dat kinderen 
met leesproblemen makkelijker het boek kunnen lezen. Ze kennen dan de 
hoofdpersonen en de setting van het verhaal al. N.B. Niet alle films volgen 
precies het verhaal in het boek. 

Website 
 

https://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=224 
http://leesbevorderingindeklas.nl/subject/boekverfilming/ 

 

35 AV plus 

 

Uitgever/aanbieder Corona 

Doelgroep  De Corona AV+ boeken zijn bedoeld voor 
kinderen van ca. 7 jaar. 

Prijs  € 14,50 per stuk 
Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving AV+ is een reeks informatieve samenleesboeken met online extra's! Elk 
boek bevat een korte hoofdtekst in een grote letter en een langere tekst in 
een kleinere letter. De Corona AV+ boeken zijn verrijkt met tal van 
interessante online extra's. 
Binnen de online omgeving kunnen videofilmpjes worden bekeken welke 
aansluiten bij het onderwerp. Ook zijn er activiteitenbladen, weblinks en 
quizjes beschikbaar. 

Website http://www.avplus.nu/av-home.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=224
http://leesbevorderingindeklas.nl/subject/boekverfilming/
http://www.avplus.nu/av-home.html
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DIGITAAL LEZEN 

36 E-books platform 

 

Uitgever/aanbieder Online bibliotheek  
Koninklijke Bibliotheek 

Doelgroep  6-9 jaar 
9-12 jaar 

Prijs  Gratis voor bibliotheekleden 

Omschrijving Kinderboeken om digitaal te lezen op een e-reader, tablet of computer 

Website 
 

https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/lezen/alle-boeken-e-books.html 
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/lezen/alle-boeken-e-books.html 

Bijzonderheden  Themalijsten Makkelijk Lezen: 
https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/lezen/themas/makkelijk-lezen.html 
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/lezen/themas/makkelijk-lezen.html 

 

37 Vakantiebieb 

 

Uitgever/aanbieder Onlinebibliotheek 
Koninklijke Bibliotheek 

Doelgroep  De jeugdboeken zijn verdeeld over de 
leeftijdsgroepen 4-6 jaar (om voor te lezen), 6 
tot 9 jaar, 9 tot 12 jaar, 12-15 jaar en 15-18 
jaar. 

Prijs  gratis 

Omschrijving Met de VakantieBieb app lees je eenvoudig een mooie selectie e-books op 
jouw smartphone of tablet. De VakantieBieb is voor de jeugd open van 1 
juni t/m 31 augustus en voor volwassenen van 1 juli t/m 31 augustus. 
 
In de VakantieBieb vind je ruim 50 e-books voor jong en oud, die je mag 
lenen - ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. De jeugdboeken zijn 
verdeeld over de leeftijdsgroepen 4-6 jaar (om voor te lezen), 6 tot 9 jaar, 
9 tot 12 jaar, 12-15 jaar en 15-18 jaar. 

Website https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/lezen/alle-boeken-e-books.html
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/lezen/alle-boeken-e-books.html
https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/lezen/themas/makkelijk-lezen.html
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/lezen/themas/makkelijk-lezen.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
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38 Boekies 

 
Uitgever/aanbieder Lexima 

Doelgroep  Leerlingen groep 1 t/m 8 thuis of op school 

Prijs  Boekies biedt twee verschillende 
abonnementen aan, voor particulieren en 
licenties voor scholen   

Omschrijving Boekies is een online schoolbibliotheek waarmee leerlingen van groep 1 
t/m groep 8 gestimuleerd worden leeskilometers te maken, op school en 
thuis met audiovisuele ondersteuningsfuncties voor leeszwakke leerlingen. 

Website https://www.lexima.nl/leesbevordering/boekies 

Bijzonderheden  Een catalogus met meer dan 850 digitale kinderboeken, o.a. meer- en 
anderstalige boeken en audioboeken. Het aanbod wordt op korte termijn 
vergroot naar 2.500 boeken. 

 Tekst aangepast 16.04.20 DWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webshop.lexima.nl/categorie/boekies-particulier
https://webshop.lexima.nl/categorie/boekies-schoolbrede-licentie
https://www.lexima.nl/leesbevordering/boekies
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LEZEN OVER OMGAAN MET LEESPROBLEMEN 

39 Nu weet ik eindelijk wat 
dyslexie is (2016) – Chantal Engbers –  

 

Uitgever/aanbieder Uitgeverij Spil-Vught 

Doelgroep  Onder begeleiding voor kinderen vanaf ca. 6 
t/m 9 jaar. 

Prijs  € 13,00 Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Uitleg over de betekenis en gevolgen van dyslexie. Met kleurrijke 
tekeningen en steeds aan linkerzijde tekst voor volwassenen en aan 
rechterzijde tekst voor kinderen, gedrukt in een dyslexie lettertype. 

 

40 Dyslexie survivalgids (2009) 

-Annemie De Bondt (i.s.m. Luc Descamps)- 

 

Uitgever/aanbieder Abimo uitgeverij 

Doelgroep  Kinderen met dyslexie 

Prijs  € 11,95 Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving De Dyslexie Survivalgids legt aan kinderen uit 
wat dyslexie is en hoe je ermee kunt omgaan. In 
het boekje vind je: wat dyslexie betekent, welke 
gevoelens je hierbij kunt hebben, hoe je hulp 
kunt zoeken; hoe je ook op school het best kunt 
geholpen worden; websites waar je informatie 
kunt vinden en leuke oefeningen kunt maken, 
quizzen en grappige mopjes... en nog veel 
meer! Er is ook een doe-gids verkrijgbaar. 

Website 
 

https://www.uitgeverijpica.nl/titels/leer-en-
ontwikkelingsstoornissen/dyslexie/de-dyslexie-survivalgids-pica  

 

41 Ik heb dyslexie. Nou en!  

(2009) -Ilonka de Groot- 

 

Uitgever/aanbieder Bohn Stafleu van Loghum 

Doelgroep  Voor kinderen vanaf 7 jaar en hun ouders en/of 
verzorgers. 

Prijs  € 20,95 Te leen in de bibliotheek. 

Omschrijving Dit prentenboek vertelt het verhaal van een aantal kinderen met dyslexie 
en de verschillende uitdagingen waarvoor ze staan. Het schildert op 
overzichtelijke wijze wat dyslexie kan inhouden; waar kinderen (of 
volwassenen) met dyslexie tegenaan kunnen lopen. Steeds verheldert een 
tekening het geschrevene in een oogopslag. Voor de ouder en/of 
verzorger, of voor de leerkracht is er steeds een tip. Deze tips gaan over 
het omgaan met dyslexie en geven uitleg of bevatten een oefening.  

 

https://www.uitgeverijpica.nl/titels/leer-en-ontwikkelingsstoornissen/dyslexie/de-dyslexie-survivalgids-pica
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/leer-en-ontwikkelingsstoornissen/dyslexie/de-dyslexie-survivalgids-pica
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42 Een kroon voor een kanjer 
(2018) 
-Liesbeth Tilanus & Monique van der 
Zanden- 

 

Uitgever/aanbieder Marant 

Doelgroep  AVI-niveau M5 (leeftijd 8-11 jaar) 

Prijs  € 15,00  
Soms te leen in de bibliotheek. 
 

Omschrijving Een kroon voor een kanjer is het eerste wetenschappelijke boek over 
dyslexie. Een kroon voor een kanjer gaat over Raf. Raf is 9 jaar en heeft 
dyslexie. Hij leest heel langzaam en draait woorden om. De kinderen van 
groep 5 pesten hem daarmee. Ze worden opgestookt door de gemene 
tweeling Peggie en Meggie. 
Als Raf een spreekbeurt moet houden, is hij vreselijk zenuwachtig. Maar hij 
krijgt een keigaaf idee: ze gaan ervoor naar een eiland! De hele klas mag 
mee in de helikopter van zijn vader. Dat is het begin van een spannend 
avontuur… 

Bijzonderheden  Alleen verkrijgbaar via Marant: https://marant.nl/bestel-kinderboek-
dyslexie/  

 

43 Vis in een boom (2020) 
Lynda Mullaly Hunt 

 

Uitgever/aanbieder Uitgeverij Holland 

Doelgroep  Vanaf ca. 10 jaar. 

Prijs  € 17,95  
Te leen in de bibliotheek. 
 

Omschrijving Ally (ik-persoon) heeft op zeven scholen gezeten, maar niemand kent het 
geheim dat zij heel slim weet te verbergen: ze kan niet lezen. Letters 
dansen voor haar ogen en haar haar geven. Iedereen denkt dat ze dom is, 
maar een nieuwe meester heeft vertrouwen in Ally en helpt haar.  

Bijzonderheden  Alleen verkrijgbaar via Marant: https://marant.nl/bestel-kinderboek-
dyslexie/  

 

 

 

 

 

 

https://marant.nl/bestel-kinderboek-dyslexie/
https://marant.nl/bestel-kinderboek-dyslexie/
https://marant.nl/bestel-kinderboek-dyslexie/
https://marant.nl/bestel-kinderboek-dyslexie/
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44 Dyslexie-Express 

 

Uitgever/aanbieder Dyadon advies & training 

Doelgroep  Vanaf eind groep 4 

Prijs  € 25,00 

Omschrijving De Dyslexie-Epress bestaat uit een spoorboekje, 
een leesboekje/ prentenboekje “Tess en Stijn 
pimpen het plein”, een kindvriendelijke 
PowerPoint met uitleg over Dyslexie, het Tricky-
treinenspel en een coachingsboekje met tips 
voor de leerkracht. In dit lesboekje spelen 2 
basisschoolkinderen de hoofdrol. Een leerling 
uit groep 4 en een leerling uit groep 8. De lay-
out is dyslexievriendelijk (tekstpagina’s op 
zachtgeel papier met donkerblauwe letters, 
illustraties op een aparte pagina, rustige 
bladspiegel). 

Website http://www.dyslexie-express.nl 

Bijzonderheden  De Dyslexie-Express bevat materiaal om leerlingen van het primair 
onderwijs met Dyslexie op sociaal-emotioneel gebied te ondersteunen. 
Dyslexie omvat meer dan moeite hebben met lezen en spellen. 
Het materiaal van de Dyslexie-Express biedt o.a. mogelijkheden om dit aan 
leerlingen vanaf eind groep 4 uit te leggen. De Dyslexie-Express is op de 
eerste plaats bedoeld om op school in te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dyslexie-express.nl/
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45 Kobi app 
 

 
Uitgever/aanbieder Kobi / Ursula Lavrenčič 

Doelgroep   Kinderen met leesproblemen 

Prijs €11,99 (maand), € 24,99 (3 maanden), € 94,99 
(jaar), € 149,99 (altijd) 

Omschrijving Kobi maakt het mogelijk om elke tekst af te stemmen op de persoonlijke 
behoeften van het kind. De Kobi app maakt gebruik van algoritmes om 
zwarte tekst om te zetten in een kleurrijke weergave van letters. Dit helpt 
bij het decoderen en omkeringen.  

Website https://kobiapp.io/nl/ 

 

46 Dyslexieletter 

 

Uitgever/aanbieder Diverse uitgeverijen (Dyslexion, Kluitman, 
Zwijsen e.a.) 

Doelgroep  Divers 

Prijs  Varieert 

Omschrijving Er zijn verschillende lettertypes die speciaal zijn ontworpen waar 
kinderen/volwassenen met dyslexie baat bij zouden kunnen hebben. Er is 
geen wetenschappelijk bewijs voor gevonden. 
Wel kan iemand een uitgesproken voorkeur hebben voor een bepaald 
lettertype waarbij hij/zij het prettigst leest, vaak is dat een schreefloze 
letter. 

Bijzonderheden  In het algemeen spelen letter- en regelafstand, een ruime bladspiegel en 
een aantrekkelijke lay-out een grotere rol bij leesbaarheid van een tekst. 

 

47 Makkelijk Lezen  
TiP 25 

 

Uitgever/aanbieder Boeken van diverse uitgeverijen 

Doelgroep  7-12 jaar 

Prijs  varieert 

Omschrijving Een lijst met aanbevolen boeken die 
aantrekkelijk en uitnodigend zijn voor kinderen 
die niet graag uit zichzelf lezen. In de TiP 25 vind 
je zoveel mogelijk verschillende genres en 
boeksoorten, onder het motto ‘voor elk wat 
wils’. 

Website https://www.makkelijklezen.nl/tip-25/ 

Bijzonderheden  Probiblio stelt deze lijst jaarlijks samen met medewerking, een 
dyslexiespecialist, diverse kinderboekwinkels en Uitgeverij Bontekoe. 
Kinderen, leerkrachten en ouders sturen ook tips. 

 

https://kobiapp.io/nl/
https://www.makkelijklezen.nl/tip-25/
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48 Stimuleringsprogramma 
Aanpak Dyslexie  

 

Uitgever/aanbieder Expertisecentrum Nederlands (EN) in 
samenwerking met Oudervereniging Balans en 
het Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).  

Doelgroep  Ouders en professionals 

Prijs  nvt 

Omschrijving Vanuit het Ministerie van OCW is een meerjarige subsidie verstrekt voor 
het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Het programma richt zich op 
scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en stimuleert hierbij 
nadrukkelijk ook de samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, 
samenwerkingsverbanden en beleidsorganen. De website is bedoeld als 
centraal digitaal platform waarop ouders, professionals en beleidsmakers 
alle informatie kunnen vinden over de preventieve, integrale en effectieve 
aanpak van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie. 
In deze folder vind je in het kort de belangrijkste informatie over het 
Stimuleringsprogramma. Dit filmpje beschrijft de werkwijze van het 
Stimuleringsprogramma. 

Website https://www.dyslexiecentraal.nl/ 
 

49 Happy dyslectisch 

 

Uitgever/aanbieder Hoi Foundation 

Doelgroep  Kinderen, ouders en professionals 

Prijs  n.v.t. 

Omschrijving Platform van ervaringsdeskundigen met een TOOLBOX. Hier kan je veel tips 
en filmpjes vinden over dingen die je misschien lastig vindt. En je kan 
ontdekken waar je juist goed in bent doordat je dyslectisch bent. 
Je kan de Happy Dyslectisch wereld verkennen door op een van de 
gebouwen te klikken. De tekst kan worden voorgelezen.  

Website www.happydyslectisch.nl  

 

50 Kwispellezen 

 

Uitgever/aanbieder Stichting Hulphond (& Bibliotheek Midden-
Brabant) i.s.m. de lokale bibliotheek 

Doelgroep  Kinderen van 7-10 jaar 

Prijs  Informeer bij je bibliotheek of Kwispellezen 
georganiseerd wordt en wat de kosten zijn.  

Omschrijving Deelnemende kinderen volgen een programma van acht individuele 
voorleessessies. Bij elke sessie is een begeleider van Hulphond Nederland, 
een speciaal opgeleide Therapie-hulphond en een bibliotheekmedewerker 
betrokken. Het voorlezen aan de hond bezorgt de kinderen een 
succeservaring. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en de motivatie om te 
lezen, met als gevolg dat ook hun leesvaardigheid toeneemt.  

Website https://www.kwispellezen.nl/ 

 

https://www.dyslexiecentraal.nl/sites/default/files/media/document/2019-10/Folder%20Stimuleringsprogramma%20Aanpak%20Dyslexie.pdf
https://www.dyslexiecentraal.nl/stimuleringsprogramma-aanpak-dyslexie/werkwijze
https://www.dyslexiecentraal.nl/
http://www.happydyslectisch.nl/
https://www.kwispellezen.nl/

