
Digitaal voorlees aanbod 

 

Auteurs van jeugdboeken 

Auteurs van jeugdboeken lezen voor op youtube: 

Marlies Slegers leest haar boek voor: Gezocht normale ouders 

Jozua Douglas: vooral boektrailers, soms voorlezen. O.a. samen met Tosca Menten 

Jacques Vriens : Meester Jaap verhalen door De schrijver zelf voorgelezen. 

Hans Kuyper  

Paul van Loon.  

Ton Meijer leest de verhalen over Rintje van Sieb Posthuma voor. 

 

Bereslim 

Bereslim heeft digitale prentenboeken tijdelijk gratis beschikbaar gemaakt om thuis te 

gebruiken. De boeken zijn in het Nederlands en Engels beschikbaar! Landelijk afgekocht 

voor alle openbare bibliotheek leden. 

Via: https://next.bereslim.nl/login 

Gebruikersnaam: bereslim100943 

Wachtwoord: Bieb2020 

 

Booxalive 

Booxalive: Een non profit platform leesbevordering. De eerste literaire (kinder)verhalen en 

voorleessite in Nederland. Filmpjes en verhalen. Input van auteurs en illustratoren.  

 

Boekenbabbels 

Boekenbabbels (ProBiblio); Een website vol leuke filmpjes over boeken, gemaakt door kinderen 

voor kinderen.  

 

Goodnight met Dolly 

Goodnight with Dolly Dolly Parton leest eens per week kinderen voor uit. Stichting Dolly Parton’s 

Imagination Library. Vrijdag 3 april stond de 1e aflevering online. Vanuit haar stichting schenkt 

zijn wereldwijs 1,5 miljoen boeken per maand aan kinderen. Engelstalig.  

 

Harry Potter 

https://www.youtube.com/user/1965marlies/videos
https://www.youtube.com/channel/UCYI9zL1aeoebBFQDx24qIsA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCMOBZBkbkJR4fZlwIpvPQRQ/videos?fbclid=IwAR3BxzusnSv4E2i-oZWqe_OVeiROw1bUGOJYNLgsJUk1di4ZDRCbMfRcOOE
https://www.youtube.com/channel/UCVUqRvahO-TuBexNQmgSwqg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCAEuLEHe5XkCoW5SOkwI4kw
https://www.youtube.com/channel/UCjB40gPkG8l8CKygP645Fig
https://next.bereslim.nl/login
https://next.bereslim.nl/login
https://booxalive.nl/
http://www.boekenbabbels.nl/
https://www.youtube.com/user/imaginationlibrary/featured


J.K. Rowling introduceert Harry Potter at Home 

Gratis toegang tot 1e boek  van Harry Potter, Harry Potter and the Philosopher’s stone, 

gratis audioboek, spelletjes en quiz. Engelstalig. 

 

Huisarrest 

Huisarrest (de Schoolschrijver). 

Schrijvers vertellen verhalen die zijn gebaseerd op het auteursrechtvrije werk Decamerone van 

Bocaccio.  

 

Jeugdboekenmaand 

Youtube kanaal Jeugdboekenmaand (België) 

 

Jeugdbibliotheek 

Jeugdbibliotheek.nl (KB) 

 

Kinderboekenambassadeur 

#ikleesthuischallenge: kinderboekenambassadeur.nl 

Schrijvers zijn de kinderambassadeurs om het lezen thuis te stimuleren.  

De Kinderboekenambassadeur is een initiatief van Stichting Lezen en Het Nederlandse 

Letterenfonds  in samenwerking met Stichting CPNB, en De Schrijverscentrale. 

 

Kinderboeken.nl 

Kinderboeken.nl via YouTube kanaal, Voorleesfilmpjes, en korte filmclips 

Website van de uitgeverijen Leopold en Ploegsma. 

 

Klokhuis 

Klokhuis masterclasses: Leer een verhaal schrijven met Anna Woltz (26 maart). Er zijn meerdere 

masterclasses beschikbaar gerelateerd aan lezen en schrijven: letterkunst maken, pictogram maken, 

game maken. 

 

Leesbeesten Luistervinken 

https://www.cubiss.nl/leesbeestenluistervinken 

In deze serie podcasts staat het gesprek tussen kinderen en kinderboekenschrijvers centraal.  

Kinderpodcast van Cubiss i.s.m. Radiorakkers waarin in elke aflevering een schrijver centraal staat. 

https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home
https://www.deschoolschrijver.nl/huisarrest/
https://www.youtube.com/channel/UCMn4mJNab1rePj4Jrpqu_Zw/videos
http://jeugdbibliotheek.nl/
http://bit.ly/ikleesthuischallenge
https://www.lezen.nl/nl
http://www.letterenfonds.nl/
http://www.letterenfonds.nl/
https://www.cpnb.nl/
https://www.deschrijverscentrale.nl/
https://www.youtube.com/channel/UC4YzHV4sjicIEekdiMxXCyA
https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Masterclass%20van%20Het%20Klokhuis
https://www.cubiss.nl/leesbeestenluistervinken


1e aflevering: Paul van Loon. 2e aflevering Jacques Vriens (in voorbereiding). 

Lesbrief voor het onderwijs beschikbaar. Nu ook met opdrachten voor thuis (downloaden via 

website). 

 

Lezen met andermans ogen 

Lezen met andermans ogen (leescoalitie) Op deze site ook video’s waarin kinderen vertellen 

over boeken die hun hebben laten kijken met andermans ogen. 

 

Luisterbieb 

LuisterBieb (KB) 

 

Meester Mustapha (YouTube kanaal) 

De verhalen van meester Mustapha: youtubekanaal  https://www.youtube.com/user/mbenchikhi 

 

Online bibliotheek 

Online bibliotheek (KB) 

 

Voorleesgids 

De Voorleesgids is een initiatief van jeugdauteur Rian Visser waarin zij een overzicht geeft van 

links naar (tijdelijk) gratis digitale kinderboeken. O.a. apps van prentenboeken, school tv 

uitzendingen, en platforms als Bereslim, Wepboek, online bibliotheek, jeugdbibliotheek.nl 

 

De waanzinnige podcast 

De waanzinnige podcast 

 

WepBoek 

https://www.wepboek.nl/ 20 geanimeerde prentenboeken voor peuters en kleuters. 

 

Yoleo 

Yoleo  wordt landelijk ingekocht voor alle openbare bibliotheek leden.  

 

Kijk ook op Online leesbevordering voor thuis, een overzicht dat Stichting Lezen die op 27 

maart 2020 publiceerde op de website https://www.lezen.nl/nl/online-leesbevordering-voor-thuis 

https://leesmetandermansogen.nl/videos/
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
https://www.youtube.com/user/mbenchikhi
https://www.onlinebibliotheek.nl/
https://voorleesgids.nl/
https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/
https://www.wepboek.nl/
https://www.yoleo.nl/

