
Digitale tips van de Bibliotheek & Mira Media 
Een paar weken in huis zitten; wat kun je doen? Deze tips kun je doen op een laptop, 
telefoon of tablet. 
 
Belangrijk: Voor sommige websites, moet je lid zijn van de Bibliotheek en inloggen.  
Dit is gratis tot 18 jaar. Ouders kunnen zelf een bibliotheekabonnement regelen door hier te 
klikken. Heeft u hulp nodig? Bel of mail ons, wij staan voor u klaar! 
 
Bellen: 030 286 1800 
Mailen: educatie@bibliotheekutrecht.nl  

 
Taal en leestips voor 0-6 jaar 
Het is belangrijk om elke dag voor te lezen of zelf te lezen.  Zo kan uw kind blijven oefen met taal en 
woorden.  
 
Tip 1: Langaroo: Spel om te oefenen in vijf talen: Nederlands, Engels, Arabisch, 
Pools en Turks. www.langaroo.org  
Gratis, wel een account aanmaken via langaroo  

 
Tip 2: Bereslim: Er wordt een boekje voorgelezen met een filmpje erbij.  
Gratis, ga naar de website: https://next.bereslim.nl/login 
Vul in bij:  
Gebruikersnaam: bereslim100943  wachtwoord: Bieb2020  
Kies nu een boek uit de lijst. 

 
Tip 3: Wepboek: 20 digitale prentenboeken voor 2-4 jaar.  
Wepboek is er ook in een App, kijk in de Playstore of Appstore. 
Gratis, inloggen hoeft niet www.wepboek.nl/kindersite 
 
Tip 4: De voorleeshoek: Op de website van de Voorleeshoek worden veel filmpjes 
gezet waarin wordt voorgelezen. www.devoorleeshoek.nl/scholendicht/ 
Gratis voor 3 weken, daarna gratis als uw kind lid is van de Bibliotheek Zie 
bovenaan deze brief hoe dit moet. 
 
Tip 5: Leerzame gratis apps:  Taal voor kleuters tijdelijk allemaal 
gratis! https://kleutersdigitaal.nl/tijdelijk-gratis-apps-om-de-ontwikkeling-te-
stimuleren/  
 
Tip 6: YouTube Kids: Kijkt uw kind ook zo graag naar YouTube?  
Er is een speciale App voor jongere kinderen. Dowload de app YouTube kids 
www.youtube.com/kids/ 
Gratis 

 
Tip 7: Luisterboek: installeer de ‘Luisterbieb’ app gratis! 
Het grote Gruffalo luisterboek – Julia Donaldson. Twee spannende met liedjes. 
Luisteren vanaf 3 jaar 
Gratis als uw kind lid is van de Bibliotheek. Zie bovenaan deze brief hoe dit moet. 
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E-book Ottillie en de 
drochtenjagers 
 – Rhiannon Williams.  
 
 
 

Oefenen voor school voor 6-12 jaar  
 
Tip 1: Junior Einstein Oefenen met de vakken van school zoals rekenen en taal.  
www.taal-oefenen.nl/start 
Tijdelijk gratis, daarna gratis als uw kind lid is van de Bibliotheek. Zie bovenaan deze 
brief hoe dit moet. 

 
Tip 2: De Jeugdbieb Uw kind vindt in de Jeugdbieb informatieve websites, filmpjes en 
apps. www.jeugdbieb.nl  
Gratis, inloggen niet nodig   

 
Tip 3: De Waanzinnige Podcast. Even lekker luisteren. De Waanzinnige Podcast is een 
podcast voor en door kinderen over kinderboeken. www.dewaanzinnigepodcast.nl/ 
Gratis, inloggen niet nodig.  

 
Tip 4: Leestips op YouTube: Schrijf- en leestips voor uw kind.? Kijk op YouTube 
Gratis, ga naar YouTube en tik bij zoeken : ‘Schoolschrijver’ in. Of klik hier voor de link:  
YouTube kanaal de Schoolschrijver 
 
Tip 5: Programmeertaal is ook taal! Oefen met programmeren en maak je eigen game!: 
www.scratch.mit.edu/ Kijk hier voor uitleg! 8-16 jaar   
Gratis, wel een account aanmaken  
 

Luisterboeken en e-books 
Deze zijn allemaal gratis als uw kind lid is van de Bibliotheek. Zie bovenaan deze brief hoe dit moet. 
Installeer eerste de App ‘Luisterbieb’ op uw telefoon of tablet. Zoek dan op de titels hieronder: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als ouder meer tips nodig? Klik dan op deze link: www.thuisopschool.hetmediateam.com/digitale-
tips-voor-de-thuisbasis/ 
 
Hulp nodig over taal, boeken, mediawijsheid?  
Bel of mail ons, wij staan voor u klaar! 
Bellen: 030 286 1800 
Mailen: educatie@bibliotheekutrecht.nl  

Luisterboek De boom met 
het oor – Annet Schaap 
vanaf 7 jaar  
 
 
 

Luisterboek Mees Kees – 
Hoppa 
vanaf 7 jaar  
 
 
 

Luisterboek Brief voor de 
Koning – Tonke Dragt 
vanaf 10 jaar 
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