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Wegwijzer  
Lezen, kijken, luisteren, spelen en doen 
De beste mediatips voor kinderen op een rij! 

 

 

Hoe is het jou vergaan de afgelopen dagen? Wij hebben even goed moeten zoeken naar 

een nieuw ritme met alle kinderen thuis, maar we raken voorzichtig 'gewend'. Op social 

media worden we momenteel overspoeld met tips voor activiteiten met kinderen. Super, 

maar ook wij zien door de bomen het bos bijna niet meer. Daarom hebben we wat informatie 

op een rij gezet die we graag met je willen delen. 

 

 

(VOOR)LEZEN 

Als je meer thuis bent, is er meer gelegenheid om te lezen. Grijp die kans en lees voor, lees 

samen en lees stil. Afwisseling is altijd goed en zijn jullie uitgekeken op je eigen boekenkast? 

Dan hebben we zeker een aantal leuke ideeën voor je!  

• Bestel boeken bij je lokale kinderboekenwinkel. O.a. Meester Mokka in 

Doetinchem, VerVanHier en de Kleine Kapitein in Rotterdam, Kinderboekenwinkel 

Nijmegen en Kinderboekenwinkel Utrecht bezorgen zelfs thuis. Check dus zeker 

even bij een kinderboekenwinkel in de buurt wat voor leuke actie zij bedacht hebben. 

• Met je bibliotheekaccount heb je onbeperkt toegang tot alle digitale bronnen van de 

bibliotheek. Online lezen dus!  Kijk op jeugdbibliotheek.nl en kies op leeftijd.  

• Schrijver Jacques Vriens leest voor! Op zijn YouTube kanaal zijn een 

heleboel Meester Jaap verhalen te zien en te horen. 

• Bekijk gratis honderden voorleesverhalen via devoorleeshoek.nl/scholendicht. Niet 

alleen worden er prachtige prentenboeken voorgelezen ondersteund met klassieke 

muziek. Er worden ook boeken voorgelezen voor oudere kinderen. Dikke aanrader 

dus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCMOBZBkbkJR4fZlwIpvPQRQ/videos
http://www.devoorleeshoek.nl/scholendicht
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KIJKEN 

Het scherm lonkt en het is verleidelijk om samen flink wat films te bingen. Wil je dat het niet 

alleen leuk is, maar dat ze er ook nog wat van oppikken? Kijk dan zeker even op de 

volgende sites: 

• Op www.wepboek.nl staan geanimeerde prentenboeken om met je kind of 

kinderen te bekijken. Heb je het prentenboek zelf ook in huis? Leg het op een plek 

waar je peuter of kleuter het zelf kan pakken om door te bladeren, maar lees het zelf 

op een ander moment ook nog eens voor. Herhaling is het toverwoord! 

• Op www.bereslim.nl kun je de komende periode GRATIS BereslimmeBoeken voor 

thuis bekijken. Login met de gebruikersnaam bereslim100943 en het 

wachtwoord: Bieb2020. De geanimeerde prentenboeken zijn allemaal gebaseerd op 

bestaande prentenboeken en effectief voor de taalontwikkeling. Gemiddeld leren 

kinderen 2 á 3 nieuwe woorden per dag. Met BereslimmeBoeken leren kinderen in 

een half uur tijd maar liefst 5 á 6 nieuwe woorden.  

• Op www.schooltv.nl vind je video’s, educatieve clips en afleveringen die te bekijken 

zijn op mobiel, tablet en computer. Alles in ingedeeld op leeftijd en geschikt voor 

peuters, kleuters en oudere kinderen.  

Tip: vraag kinderen waar ze iets over willen weten en zoek het samen op in Schooltv. Is er 

een video of aflevering van een programma dat precies over dat onderwerp gaat?   

  

 

LUISTEREN 

Ter afwisseling van het scherm kun je kinderen laten luisteren. Luisterboeken zijn een fijne 

manier om je even helemaal onder te dompelen in een verhaal. Een paar tips: 

• Op www.kinderpodcasts.nl vind je verschillende podcasts voor kinderen over diverse 

onderwerpen. 

• Wij zijn fan van De Waanzinnige Podcast. Dat is echt een aanrader. Net als 

de podcast Leesbeesten en Luistervinken. In deze podcasts praten kinderen over 

boeken en staan hun favoriete boeken en schrijvers centraal. Dikke aanrader want je 

neemt het eerder aan van een ander kind toch? 

• Bij de LuisterBieb-app (geschikt voor tablet en smartphone) worden de komende 

weken gratis extra luisterboeken toegevoegd voor verschillende 

leeftijden. Beschikbaar voor iedereen, dus ook als je geen lid bent van de bieb kun 

je thuis samen luisteren naar de mooiste boeken! Verkrijgbaar via Google Play en in 

de Appstore.  

Tip:  

Maak daarnaast samen met kinderen op Spotify een eigen afspeellijst aan met liedjes waar 

rustig van worden, of waar ze juist heel erg van in beweging komen. Een mooi cadeautje 

tussen het maken van schoolwerk tussendoor!  

  

http://www.wepboek.nl/
http://www.bereslim.nl/
http://www.schooltv.nl/
http://www.kinderpodcasts.nl/
http://www.dewaanzinnigepodcast.nl/
http://www.leesbeestenenluistervinken.nl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bibliotheek.android.luisterboeken&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/luisterbieb/id632719134
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SPELEN EN DOEN 

Een uitje naar een museum of een voorstelling zit er voorlopig even niet in, maar op social 

media vliegen de beste initiatieven in het rond. We delen er een paar: 

• Nu in Vlaanderen en Nederland de scholen dicht zijn, vraag je je misschien af hoe je 

je kleine kunstenaars kan bezighouden. Artie Farty biedt je een helpende hand met 

een dagelijkse inspiratiemail vol creatieve ideeën. Meld je hier aan.  

• Knapsack daagt kinderen uit om even buiten een frisse neus te halen en 

deelt hier een gratis knapsack werkblad met zoek- en tekenopdracht.   

• Laat de onderzoeker in het kind naar boven komen en laat ze elke dag een huis- tuin 

en keuken proefje doen. Kijk voor inspiratie op www.proefjes.nl 

• Podium voor onderwijs maakt al 25 lesmateriaal voor scholen, maar heeft 

ook ontzettend veel moois voor thuisonderwijs. Neem zeker een kijkje 

op www.podiumvooronderwijs.nl/thuisonderwijs 

Tip: vergeet niet naar buiten te gaan en te bewegen, te spelen en te ontdekken. Want vrij 
spelen is zó belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. 
 
 

 
Kijk voor meer informatie over deze én andere media op www.mediasmarties.nl en vergeet 
niet af en toe te kijken op onze sociale mediakanalen via @mediasmarties op Instagram en 
Facebook. We geven dagelijks nieuwe tips en reviews (lees hier de nieuwste besprekingen 
van Gozert, de Gorgels en de Grote Operatie en het Handboek voor Historiehoppers)! 
 
Ons doel is je zoveel mogelijk te helpen op het gebied van media voor kinderen. Heb je tips 
of vragen? Laat het ons weten (mediasmartiesonline@gmail.com) 
 

 
 
We wensen je - naast een goede gezondheid - ook vooral veel lees-, kijk-, speel- en 
luisterplezier toe deze periode! 
 
Redactie Mediasmarties 
19 Maart 2020 
 
 

https://artiefartylab.nl/
https://artiefartylab.nl/inspiratiemail
https://www.knapsackavonturen.nl/
https://mailchi.mp/aaae59a87095/knapsack-tips-01
http://www.proefjes.nl/
https://podiumvooronderwijs.nl/thuisonderwijs
https://podiumvooronderwijs.nl/thuisonderwijs
http://www.mediasmarties.nl/
http://www.mediasmarties.nl/boek/gozert/2913
http://www.mediasmarties.nl/boek/de-gorgels-en-de-grote-operatie/2912
http://www.mediasmarties.nl/boek/handboek-voor-historiehoppers-de-middeleeuwen/2914
mailto:mediasmartiesonline@gmail.com

