DIGGIE DIK 
V

OORLEZEN MET EEN KLIK

OVERZICHT DIGITALE VOORLEESMATERIALEN
Digitaal materiaal

Wat heb je nodig?

Waar te vinden?

Digitale prentenboeken
= Klassieke prentenboeken gedigitaliseerd
→
Meestal zonder interactiviteit

Tablet, pc of laptop

Pinterest, Youtube,
Google,...

Niet-geanimeerd:
→
Vaak filmformaat of PDF

Geanimeerd: met leuke effectjes
zoals zoomen, leuke overgangen
en liedjes
→
Bijna altijd filmformaat

E-boeken
= Prentenboeken, voorleesboeken en leesboeken digitaal uitgegeven.

Browser (zoals Safari, Chrome, Firefox,
Internet Explorer,...)

→
zoeken op “digitaal
Prentenboek”

Tablet (pc of laptop mogelijk indien PDF)

iBooks Store (enkel iOS)

App: afhankelijk van platform en waar je het
e-boek hebt aangekocht:
● iBooks (enkel iOS)
● Google Play Books (enkel Android)
● Kobo (e-boeken van Bol.com) (beide
platformen)
● Kindle (e-boeken van Amazon.com
beide platformen)

Google Play Books (enkel
Android)

Voorleesapps
= Nieuwe en gekende prentenboeken in appformaat uitgegeven
→
Met doorgedreven interactiviteit en extra mogelijkheden in het verhaal

Tablet

App Store (enkel iOS)

Fundels
= Combinatie papieren boek met digitale versie

PC (en Fundels-toestelletje)

Statisch: onder interactiviteit
→
E-boekformaat (ePub) of PDF

Dynamisch: met beperkte
interactiviteit en leuke effectjes,
kleine spelletjes en liedjes
→
E-boekformaat (ePub)

Bol.com
Amazon.com

Play Store (enkel Android)
App: in App Store (iOS) of
Play Store (Android)

Tablet met Fundels-app
Bibliotheek

Hand-out vorming “Diggie Dik - voorlezen met een klik” door

HOE LEESAPPS BEOORDELEN?
Is deze app...
…duidelijk en gemakkelijk te bedienen?

…voorzien van een deel met informatie voor ouders?

…mooi, helder en niet te afleidend?

…gemaakt om samen met de kids aan de slag te gaan?

…geschikt om (voor) te lezen, kijken én luisteren?

…niet te opdringerig? (
d
e app vraagt niet om inlog-gegevens of

…voorzien van een natuurlijk stoppunt?

andere informatie, ze stuurt je ook niet door naar reclame– of
andere websites)

VOORLEZEN IS TOP: VOORDELEN!
TRADITIONEEL VOORLEZEN

VOORLEZEN MET DIGITALE MATERIALEN

● Boekoriëntatie

● Op groot scherm → voor grotere groepen

● Gemakkelijk: geen apparaten, kabels, wifi,...

● Extra’s: geluid, interactiviteit en beweging→ woordenschat en

● Groter aanbod!

taalbegrip (bv blozen)

● Knus en gezellig, overal

● Beter begrepen → ++ voor kinderen met taalachterstand

● Creativiteit voorlezer; verloop meer zelf bepalen

● Zelfstandig bedienen → herhaling mogelijk
● Interactiviteit— drukke kinderen: concentratie
● Beginnend lezen: karaokebalk

Hand-out vorming “Diggie Dik - voorlezen met een klik” door

