
 

 

Digitale diensten en tips van de Bibliotheek 
Al weken in huis zitten; wat een uitdaging! Via deze nieuwsbrief willen wij ouders 

informeren over de mogelijkheden die de Bibliotheek biedt in deze bizarre tijden.  

Een biebpasje voor iedereen! 

Kinderen die een bibliotheekpasje hebben kunnen via de online bibliotheek een account 

aanmaken waarmee zij toegang hebben tot de digitale diensten. Deze diensten kunnen 

gebruikt worden bij het vormgeven van thuisonderwijs en/of onderwijs op afstand.   

Kinderen die zelf geen bibliotheekpasje hebben kunnen dat vanaf nu online aanvragen. Het 

pasnummer wordt dan doorgemaild waarna je thuis ook gebruik kunt maken van de online 

diensten die de Bibliotheek te bieden heeft. Als de bibliotheken weer open zijn, kan de pas 

worden afgehaald op de vestiging. In de toegevoegde bijlagen is hierover meer informatie te 

vinden.     

Bekijk de Blogs van de bibliotheek! 

Bibliotheek Midden Brabant post regelmatig nieuwe blogs om leerkrachten en ouders te 

informeren.  

Kijk daarvoor op : https://www.bibliotheekmb.nl/diensten/tips-voor-thuisblijvers/jong.html 

Online bibliotheek 

Op www.onlinebibliotheek.nl kan je, wanneer je dit nog niet eerder gedaan hebt, een online 

account aanmaken. Zie de link voor verdere uitleg. Op de online bibliotheek zijn ebooks te 

vinden die middels een app, ereader of computer te lezen zijn. 

 

Doelgroep: 0-100 jaar  

Junior Einstein 

Via junioreinstein.nl kunnen kinderen uit groep 4 t/m 8 in het primair onderwijs oefenen 

voor de volgende vakken: rekenen, taal, verkeer, tafels, aardrijkskunde, natuur & techniek, 

levensbeschouwing, begrijpend lezen, geschiedenis en topografie. Toegang tot de oefensite 

is eenvoudig: een kind kan met de gegevens van de eigen biebpas inloggen op deze website 

en vervolgens oefenen.  

Doelgroep: 7-12 jaar 

Luisterbieb 

https://www.bibliotheekmb.nl/diensten/tips-voor-thuisblijvers/jong.html
http://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/inloggen/account-aanmaken.html
https://www-junioreinstein-nl.kb.idm.oclc.org/bibliotheek/start


 
In de luisterbiebapp zijn er tijdelijk extra boeken beschikbaar. De app is te downloaden in de 

Google Play store en de Appstore.  

Doelgroep: 0-100 jaar 

Delpher 

Een Grej of the day als zoekopdracht voor de leerlingen thuis is altijd een goed idee. Nog 

leuker wordt het wanneer de bovenbouw leerlingen via Delpher.nl op zoek kunnen naar 

informatie over thuisonderwijs. Want door welk apparaat dachten ze in 1989 het verkeer te 

kunnen terugdringen en het thuisonderwijs beter te organiseren? 

Tip: Ook altijd leuk om te kijken of er informatie over je familie te vinden is!  

Doelgroep: 10-100 jaar 

Tips voor ouders: 

• De mini-leeslessen op https://www.makkelijklezen.nl/mini-leeslessen/  

• Tips voor thuis lezen: https://www.kinderboekenjuf.nl/leesbeleving/thuisonderwijs-

lezen/ 

• De Thuiseditie van Scoor een Boek!  als de school daaraan meedoet. 

• Een leuke knutselopdracht na het lezen van een 

boek: https://www.mevrouwmarloes.nl/lesgeven/de-boekendoos-verwerking-van-

je-gelezen-boek/  

• Maak een Boekenbabbel voor je klasgenoten als je een e-book of eigen boek 

uithebt:  http://www.boekenbabbels.nl/uitleg-babbel-opnemen/ 

• Gratis luisterboeken in de luisterbiebapp van de Bibliotheek, ook voor niet-

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

• Voor leden van de bibliotheek: e-books 

lenen https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books.html  

• Yoleo https://www.yoleo.nl/ (samen lezen met een digitaal boek op je eigen tempo) 

Tips voor kleuters: 

• Bereslim voor kleuters (vraag een code aan voor de bieb-actie, ook al ben je geen 

lid: https://next.bereslim.nl/bieb/biebactie) (voorgelezen prentenboeken: kun je 

luisteren samen met je kind – ook vragen over het boek.) 

• Nederlandstalig: https://www.wepboek.nl/ (digitale prentenboeken) 

Tips voor meertalige ouders en kinderen:  

• International Childrens Digital Library:  

• www.childrenslibrary.org  (Boeken in allerlei talen en gratis. Bv. Arabisch/Turks.) 

https://grejoftheday.nl/
http://www.delpher.nl/
https://www.makkelijklezen.nl/mini-leeslessen/
https://www.kinderboekenjuf.nl/leesbeleving/thuisonderwijs-lezen/
https://www.kinderboekenjuf.nl/leesbeleving/thuisonderwijs-lezen/
https://www.mevrouwmarloes.nl/lesgeven/de-boekendoos-verwerking-van-je-gelezen-boek/
https://www.mevrouwmarloes.nl/lesgeven/de-boekendoos-verwerking-van-je-gelezen-boek/
http://www.boekenbabbels.nl/uitleg-babbel-opnemen/
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books.html
https://www.yoleo.nl/
https://next.bereslim.nl/bieb/biebactie
https://www.wepboek.nl/
http://www.childrenslibrary.org/


 
• Speelse Taalopdrachten met je kind op eigen niveau en eigen taal:   Pools, Arabisch, 

Turks, Engels, Nederlands: 

• https://langaroo.org/ 

Andere tips van de bibliotheek 

• Leesbingo Zoek of maak zelf een leuke leesbingo 

• Kijk en lees mee met nijntje app voor Android en IOS 

Doelgroep: 2-5 jaar 

• Langaroo Een online omgeving waar ouders met hun kind samen eilanden veroveren 

door goed te kijken naar mooie animaties en video’s en opdrachten te doen. Op een 

heel speelse manier komen ze in aanraking met veel talen en gaan ze samen in 

gesprek. Langaroo is nu beschikbaar in het Nederlands, Engels, Arabisch, Pools en 

Turks.  

Doelgroep: 2-6 jaar 

• Playlist met kinderboeken in podcastvorm. 

Doelgroep: 2-8 jaar 

• De waanzinnige podcast Een podcast voor en door kinderen over kinderboeken. 

Doelgroep: 7-12 jaar 

• Webdetective Werk aan je informatievaardigheden in vier online modules.  

Doelgroep: 10+ 

• Wepboek Geanimeerde prentenboeken 

Doelgroep: 2-6 jaar 

• Scratch Programmeer of animeer je eigen game! Kijk hier voor uitleg! 

Doelgroep: 8-16 jaar 

  

Kijk voor meer tips en informatie op www.jeugdbibliotheek.nl 

 

https://langaroo.org/
https://nl.pinterest.com/search/pins/?q=leesbingo&rs=typed
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.hema.foundation.nijntje
https://apps.apple.com/nl/app/kijk-en-lees-mee-met-nijntje/id1479044533
https://langaroo.org/
https://open.spotify.com/playlist/6kswcNZHFQZLp0YH9amfLX?si=iIIYYWqYStuRum6q3nMgaw
https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/luisteren/
http://www.webdetective.nl/
http://www.wepboek.nl/kindersite
http://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/ideas
http://www.jeugdbibliotheek.nl/

