
 

  

 
Speciaal voor de Media Ukkie Dagen 2020 hebben we voor jou een selectie 

gemaakt uit een groot aantal digitale prentenboeken en innovatieve media. Op 

woensdag 1 april krijg je in de bibliotheek van Putten de gelegenheid om ze 

bekijken en zelf uit te proberen. Tussen 10.30 uur en 12.00 uur staan onze 

medewerkers voor je klaar om je te vertellen wat de mogelijkheden zijn van 

het digitaal verrijkt voorlezen voor je (klein) kind, in jouw klas of in de 

speelzaal.  

 
Wepboek - Geanimeerde prentenboeken kijken is het nieuwe voorlezen * 

We hebben een serie geanimeerde prentenboeken klaargezet: de WePboeken. Deze 

WePboeken stimuleren de taalontwikkeling bij peuters door gebruik te maken van 

woorden, beelden, geluiden en de mogelijkheden van multimedia bij de verwerking. 

Hierdoor gaat taalbegrip twee keer sneller dan bij een “gewoon” prentenboek! En samen 

kijken geeft bij peuters en kleuters een veilig en knus gevoel. Dit bevordert het 

leesplezier. Tijdens de Mini Lezershow staan 5 geselecteerde geanimeerde 

prentenboeken klaar die je met je kind of kinderen kunt bekijken. De geanimeerde 

prentenboeken helpen je als ouder of verzorger om samen met je kind te lezen. 

 

Het is een boek, Lane Smith * 

Dit is een boek dat goed laat zien wat de rol van media in ons leven kan zijn. Want wat 

is nu eigenlijk een boek? De gesprekjes tussen de ezel en de aap zijn echt hilarisch. Voor 

kinderen ook goed te begrijpen. Soms moet je wel even uitleggen wat iets is, want 

weten over 10 jaar kinderen nog wat twitteren is? Een hilarisch prentenboek met een 

dikke vette knipoog naar het digitale tijdperk!  

Het laat ook leerkrachten nadenken over de rol van verschillende media dragers in ons 

onderwijs. 

 
Het is een boekje*     

De liefde voor boeken begint al in de luiers... 

Ezel en aap, nu beiden nog in de luiers, raken in een 

discussie verzeild. Aap zit lekker te lezen en ezel vraagt 

zich af wat hij in vredesnaam in zijn handen heeft: 

'Kun je erop kauwen? Kun je ermee bouwen? Kun je 

ermee bellen? Nee. Je kunt het lezen!' Toepasselijk 

uitgebracht in kartonversie: voor alle baby's én ouders die 

van boeken houden of daar nog van overtuigd moeten 

raken. 

 
OnzichtBart, Maureen Fergus * 

Bart wil heel graag dat iemand hem de aardappels 

doorgeeft. Maar helaas: zijn vader, moeder, broer en zusje zijn allemaal druk bezig met 

hun eigen leven en horen hem niet. 

Dan gebeurt er iets vreselijks, maar tegelijkertijd ook fantastisch… Bart wordt 

onzichtbaar! 

 

Roef, Thomas Thijssens en Esther van den Brink * 

Roef heeft een boel vriendjes, zoals Slurp en Jopie de poes; mama is natuurlijk zijn 

beste vriend. Maar mama heeft het heel druk met Foon, haar andere vriend. Roef laat 

het er niet bij zitten. Zal het hem ooit lukken om weer samen met mama zijn 

lievelingsboek te lezen? 

 



 

  

 
De Stip – Quiver * 

Kinderen kunnen zelf een Augmented Reality kleurplaat 

maken, speciaal gemaakt van het boekje “De Stip” en tot 

leven brengen met iPad met de app Quiver. 

 
Interactieve prentenboeken apps en appcamp: 

In onze Mini Lezershow Appcamp staan de volgende apps 

voor je klaar om uit te proberen: 

 

Kidiyo (Genomineerde Gouden Guppy 2018) * 

De app Kidiyo biedt spellen, avonturen en andere items die 

op het scherm beginnen en in de “echte” wereld eindigen. In de app draait het vooral om 

spel en ontdekken. 

 

Chalk Gardens (Eervolle vermelding Gouden Guppy 2018)  

Chalk Gardens is een fantasy exploration game die nog in ontwikkeling is. De speler 

speelt een kind dat een groot verlies heeft ervaren. Via zijn spel wordt de situatie van 

verlies nagebootst en gaat het kind proberen die spelsituatie op te lossen. 

 

Een Verre Reis van Toon Tellegen (Winnaar Gouden Guppy 2017) * 

In het interactieve boek duik je in de fabelachtige geanimeerde wereld van Toon 

Tellegen. 

 

Interactieve prentenboekenapps  

• Timo en het Toverboek, Rian Visser (App Store, €3,59)  

• Dikkie Dik, Jet Boeke (App Store, €3,99)* 

• Nijntje vliegt, Dick Bruna (App Store, €4,49) 

• Woeste grijze muis, Chantal Bourgonje (App Store, €2,69) 

• Detective Neus, Jim Koelewijn (App Store, €1,79) 

• Aadje Piraatje, Marjet Huibert (App store, €2,69) 

• Meneer Big en het gouden ei, Gitte Spee (App Store, €2,69) 

Voor Android zijn nog erg weinig Nederlandstalige prentenboekenapps ontwikkeld. 

 

Brikki de Leeuw (laptop) * 

Brikki helpt kinderen hun fantasie gestalte te geven. Met Brikki kunnen kinderen 

hetzelfde als grote mensen: ze maken hun eigen boekjes, filmpjes en zelfs hun eigen 

televisie. Brikki is een leeuwtje dat alles kan; lachen, rennen, springen en grommen. Hij 

speelt de hoofdrol in verhaaltjes die kleuters verzinnen. In de animatiefilmpjes die de 

kinderen maken komt Brikki echt tot leven! Brikki helpt kinderen hun fantasie gestalte te 

geven. Met Brikki kunnen kinderen hetzelfde als grote mensen: ze maken hun eigen 

verhalen, tekeningen, boekjes en zelfs hun eigen filmpjes.  

          
Snelweg Sprookjes - De Nationale Voorleesdagen * 

‘Snelweg Sprookjes’ is een interactieve voorleesapp speciaal voor kinderen. Door 

kinderen op een interactieve manier voor te lezen in de auto, worden ze op zowel 

taalkundig als creatief gebied gestimuleerd. De verhalen zijn geschreven door 

gerenommeerde kinderboekenschrijvers. Deze samenwerking maakt het mogelijk om 

voorlezen op een nieuwe manier onder de aandacht te brengen.   
        

 



 

  

 
 

 

Proeven van verschillende innovatieve media voor jonge kinderen. * 

Zoals bijvoorbeeld: 

Osmo, een unieke educatieve game-accessoire waarmee je je iPad voorziet van 

eindeloze mogelijkheden voor fysiek speelplezier. Osmo maakt gebruik van reflectieve 

kunstmatige intelligentie, een geavanceerde technologie die de kloof tussen de ‘echte’ en 

de digitale wereld dicht. 

 
Tonies, deze speelspeaker laat kinderen naar boeken luisteren. 

 
Kiene Klanken is een houten, interactieve klankstempelset om spelenderwijs met letters, 

klanken en woorden te oefenen, ondersteund door beeld en geluid. 

 

Nuttige en leuke sites via Boekstart 

Hieronder een aantal tips voor websites die nuttige en leuke tips over digitaal 

(voor)lezen geven. 

 
 

 

 



 

  

 
 

Bereslim * 

Bereslim is aanbieder van pedagogisch verantwoorde computerspellen voor jonge 

kinderen. Bereslim is er voor kinderen van 3-7 jaar en hun ouders en opvoeders. 

Kinderen kunnen spelletjes doen en prentenboeken bekijken. De producten van Bereslim 

kunnen thuis gebruikt worden maar zijn ook uitermate geschikt voor scholen, 

peuterspeelzalen en Bibliotheken. Tijdens de Mini Lezershow kun je dit programma zelf 

proberen.  

 

De Voorleeshoek * 

Wist je dat de leukste verhalen worden voorgelezen door de Voorleeshoek? Elke week 

kiezen Anouk en haar vrienden nieuwe prentenboeken uit. Er staat ook vaak muziek 

onder de verhalen en dat is heerlijk om naar te luisteren. En wat helemaal mooi is? Met 

je bieblidmaatschap luister je helemaal gratis! Kijk gratis via de bibliotheek. Log in met 

je pasnummer/e-mailadres & wachtwoord en bekijk in de bibliotheek en thuis naar de 

mooiste voorleesverhalen. Klik hier om in te loggen met je bibliotheekpas. 

  

Digi 

Digi is een online magazine over digitale prentenboeken, dat ouders achtergrond en een 

overzicht biedt van de leukste digitale uitingen voor hun kinderen. Of het nu gaat om 

apps, verrijkte e-books, luisterverhaaltjes of animaties: het prentenboek voor peuters en 

kleuters staat centraal in digi. 

  

Fundels 

Fundels brengt een prentenboek tot leven. Het is een ‘bundel vol fun’ die de animatie 

van het prentenboek omvat, aangevuld met activiteiten voor kinderen tussen 3-7 jaar. 

Probeer Fundels zelf tijdens de Mini Lezershow.  

  

Bibliotheek 

Bibliotheek.nl recenseert kwalitatief goede apps voor jonge kinderen, ook boek-

gerelateerde. 

    

  
Prentenboeken van het jaar met apps: 

Een huis voor Harry 

Ssst! De tijger slaapt 

De kleine walvis 

We hebben er een geitje bij! 

Boer Boris gaat naar zee 

https://kb.idm.oclc.org/login?url=http://devoorleeshoek.nl/bibliotheek/


 

  

 
 

Rupsje nooitgenoeg The very hungry caterpillar & friends - Storytoys Entertainment € 

3,99 

Het beroemde prentenboek van Eric Carle is nu verkrijgbaar als interactieve app. Deze 

app heeft naast vele andere prijzen ook de Bologna Ragazzi Digital Award 2015 

gewonnen en dat is niet voor niets. Het verhaal is spectaculair in 3D vormgegeven, er 

zijn tal van leuke interactieve elementen toegevoegd en het bevat ook nog een zestal 

spellen met de karakaters uit de boeken van Eric Carle. Een topper! Enige nadeel is dat 

het wel een Engelstalige App is. Aangezien de app zich heel intuïtief laat bedienen zal je 

daar (als kleuter) weing hinder van ondervinden. Bovendien is alleen de gesproken tekst 

Engelstalig. 

 

Kan ik er nog bij? Orange Books – Loek Koopmans € 2,99 

Leuk om te zien hoe een klassiek verhaal (het boek werd voor het eerst uitgegeven in 

1990) en de prachtige sferische illustraties van Loek Koopmans tot leven komen in deze 

app. De sneeuw dwarrelt over je scherm in dit warme winterverhaal en de dieren komen 

tot leven. 

 

Timo en het toverboek - Books2download € 2,29 

Eén van de eerste prentenboek apps die in de App Store verscheen en nog steeds niet 

aan kracht heeft ingeboet. De illustraties van Klaas Verplancke komen op een leuke 

manier tot leven en de app zit vol met interactieve elementen. De tekst van Rian Visser 

wordt voorgelezen door Gerda Havertong! Je kunt overigens in de app je eigen stem 

opnemen en deze laten afspelen tijdens het bekijken van het verhaal. Timo heeft 

inmiddels ook een opvolger gekregen: “Timo en het toverboek”. 

 

Noa’s Sterren- Hanneke van der Meer € 2,99 

Noa is eigenlijk het eerste prentenboek app karakter. Er zijn inmiddels drie Noa 

prentenboeken apps gemaakt door Hanneke van der Meer. Noa’s Sterren won in 2014 de 

Media Ukkie Award. Naast het schattige verhaal waarin Noa op zoek gaat naar sterren 

vind je in deze app ook nog knutselideeën en materiaal om uit te printen. 

 

Storm & Skye - Digimoo Studio’s € 3,99 

Eigenlijk hoort deze app niet in deze lijst, want het is geen prentenboek. Het is eigenlijk 

een interactieve animatiefilm die heerlijk door kinderen beleefd kan worden. Toch staat 

hier er tussen omdat het prachtig voorbeeld is hoe boek en film samen kunnen komen in 

een app. De stem van Bram van der Vlugt maakt het plaatje compleet. Beloond met 

meerdere prijzen. 

 

Boer Boris gaat naar zee- Gottmer – Ted van Lieshout – Philip Hopman € 2,99 

App van het prentenboek van het jaar 2015 “Boer Boris gaat naar zee”. Ted van Lieshout 

leest het geanimeerde verhaal voor. Je kunt er ook voor kiezen om het verhaal zelf 

(voor) te lezen. Leuke extra’s zoals spelletjes en kleurplaten. Meest originele extra is de 

mogelijkheid om met de figuren uit het boek zelf je eigen verhaal en filmpje te maken. 

 

Prinsessen- Marlies Visser € 2,99 

De veelgeprezen prentenboek serie van Marlies Visser heeft een eigen app. De vrolijke 

collages komen tot leven in het verhaal over de bloemenprinses verteld door Susan 

Visser. Daarnaast kun je leuke spelletjes doen en je eigen prinsessenjurk versieren. 

 

 

 



 

  

 
 

Het Moddermonster- Tizio € 1,99 

Speciaal als app ontwikkelt prentenboek met prachtige illustraties en een leuk verhaal. 

Ondersteund het zelf leren lezen doordat je kunt kiezen voor het oplichten van de 

woorden. Leuk dat je kunt kiezen uit twee verschillende illustratiestijlen. Interactie en 

animatie had wel wat meer gemogen. 

 

Meneer Big en het gouden ei- Three Little Witches / Gitte Spee / Ultra Media € 2,99 

Prima prentenboek app met interactiviteit op iedere pagina. 

 

De gelukkige olifant- Leopold – Youp van ’t Hek € 4,99 

Geanimeerde versie van het kinderboek van Youp van ’t Hek “De gelukkige olifant” met 

illustraties van Georgien Overwater. Je kunt kiezen om zelf te lezen of te luisteren hoe 

Youp het verhaal bevlogen verteld. 

 

AR/VR     

 

Toverboekjes Uiltje en de rode bril, Léna Mazilu* 

Een geheel nieuwe stijl van boekjes lezen: met een interactieve app, waardoor het 

verhaal letterlijk tot leven komt. Uiltje kan zijn ogen open en dicht doen, geluiden, een 

spinnenweb waarmee je muziek kunt maken, een maan waar de glinsteringen vanaf 

stralen, vleermuizen die bewegen en nog veel en veel meer van dit soort dingen, zorgen 

ervoor dat dit verhaal tot leven komt. 

 

Toverboekjes Vriendje, Charlotte Gastout* 

Het leukste van dit toverboekje is dat het interactief is. Je kijkt automatisch eerst naar 

wat er gebeurt nadat je de bladzijde hebt omgeslagen, maar daarna kun je net zo lang 

op de pagina blijven als je zelf wilt. Probeer vooral van alles uit op je device, want zo 

ontdek je steeds meer. En dat maakt dat het boek Vriendje? niet snel verveelt!  

 

 

Alex de astronaut Vanaf 3 jaar - Prentenboek met 

grote illustraties* 

Alex speelt altijd met zijn cavia Karel. Als Karel 

doodgaat en volgens mama een ster aan de hemel 

is, wil Alex astronaut worden zodat hij Karel kan 

opzoeken.  

 

De avonturen van Max  Vanaf 5 jaar- Prentenboek 

met kleurrijke tekeningen 

Max krijgt per post een mysterieuze brief met een 

oude landkaart en een sleutel. Max begint aan een spannend avontuur. 

 

*deze media zijn aanwezig om uit te proberen op woensdag 1 april tussen 10.30 en 

12.00 uur in Bibliotheek Putten 



 

  

 
 

Leren lezen zoekboek (6 stuks) * 

Zoekboeken voor beginnende lezers 

Beginnende lezers zijn de meest gemotiveerde lezers die je je maar kunt voorstellen. Ze 

willen heel graag oefenen, maar woorden op AVI-niveau Start zijn vaak nog iets te 

moeilijk.  Speciaal voor deze kinderen bedachten we de Leren lezen zoekboeken. In deze 

boeken zitten woorden verstopt die net iets eenvoudiger zijn dan AVI-niveau Start. Om 

de woorden te vinden, moet je goed zoeken en lezen! Soms staan woorden schuin en 

soms zelfs ondersteboven. Zo oefenen kinderen op een leuke, laagdrempelige manier 

met de eerste woorden die ze op school leren. 

 

Fabians feest * 

n dit spectaculaire prentenboek (met zes uitklappagina’s!) staan Fabian en zijn moeder 

op het punt om naar een groot feest te gaan. Fabian fantaseert er op los. Misschien is er 

een taart zo groot als het plein en zijn er grachten vol limonade, olifanten om op te 

rijden en muziek waar je vanzelf van gaat dansen... Het zal het leukste feest van de 

wereld worden, dat weet hij zeker. 

 
 


