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Het Taalpunt Jeugd is een plek in de jeugdbibliotheek waar je alle boeken en andere 
materialen vindt om Nederlands te leren en/of om lezen in het Nederlands te oefenen. 
Iedereen die lid is van de Openbare Bibliotheek Brugge kan deze materialen gratis 
ontlenen.

HET TAALPUNT JEUGD IS ER VOOR

 kinderen en jongeren tot 15 jaar die anderstalig zijn of die, bijvoorbeeld door 
een leesstoornis, extra ondersteuning nodig hebben. 

 volwassenen die kinderen begeleiden en ondersteunen in hun taalontwikkeling. 

In Hoofdbibliotheek Biekorf (eerste 
verdieping, Jeugdbibliotheek) 
vind je het grootste aanbod, 
maar ook in de bibliotheekfilialen 
van Assebroek, Sint-Kruis,  
Sint-Andries en Sint-Michiels is 
er een Taalpunt Jeugd.

Het Taalpunt is een kruispunt van 
verschillende culturen en talen. 
Diversiteit krijgt hier dus extra veel 
aandacht, zowel in de thema’s van 
de boeken als in de achtergrond en 
leefwereld van de personages.
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Wegwijs in de collectie

Beeldwoordenboeken
In plaats van een beschrijving van het woord wordt een foto of een illustratie gebruikt.  
Handig voor het aanleren van woordenschat. Beeldwoordenboeken zijn er voor alle leeftijden.

Informatieve boeken
Non-fictieboeken over allerhande onderwerpen (natuur, geschiedenis, maatschappij, enz.)  
met veel beeldmateriaal, weinig tekst en geschreven in eenvoudig Nederlands.



4

Makkelijk lezen
Fictieboeken die makkelijk te lezen zijn omdat ze grotere letters hebben, in kortere zinnen geschreven zijn, 
er extra witregels zijn en er geen moeilijke woorden gebruikt worden. De verhalen zijn minder gelaagd 
en voor jongeren zijn ze vaak thematisch. Klassiekers of populaire boeken worden ook soms herschreven 
in functie hiervan. De boeken worden meestal aangeduid met ‘makkelijk lezen’. Bekende uitgeverijen zijn 
Zwijsen en Eenvoudig Communiceren.

Dyslexie 

Op de leesboeken op het Taalpunt Jeugd staat telkens een leeftijdsaanduiding.  
Die verwijst eerder naar de leefwereld van de boekpersonages dan naar de leeftijd van de lezer.

Leesboeken

Fictieboeken uit het gewone aanbod die gedrukt zijn in lettertypes geschikt voor kinderen met dyslexie. 
Bekende uitgeverijen zijn Zwijsen en Dyslexion. 
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Poëzie
Een selectie gedichtenbundels uit het gewone aanbod, in eenvoudig Nederlands of in een speelse vorm 
(bv. stripgedichten). 

Oefenboeken
Boeken die speciaal ontworpen zijn om Nederlands 
te oefenen aan de hand van spelletjes, actieve 
opdrachten, quizjes, enz. 
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Prentenboeken

Meertalige prentenboeken
De tekst is afwisselend in het Nederlands en in een andere taal (bv. de reeks nik-nak uitgegeven door 
vzw Herkes).

Anderstalige prentenboeken
Een rijke thuistaal aanbieden is een goede basis voor het aanleren van een nieuwe taal. Daarom vind 
je in het Taalpunt een kleine selectie boeken in andere talen. Het zijn oorspronkelijk Nederlandstalige 
prentenboeken die in verschillende talen vertaald werden. Achteraan steekt een fiche met de Nederlandse 
tekst.

Prentenboeken zonder woorden 
Ook woordeloze prentenboeken of Silent Books genoemd. Kinderen worden geïnspireerd door de 
illustraties die hen helpen om zelf het verhaal te vertellen. Woordeloze prentenboeken kunnen zonder 
enige taalbarrière gelezen worden. Ze zijn dus voor een bijzonder brede en diverse groep toegankelijk 
(bv. ouders met een andere thuistaal).

ABC-prentenboeken
Kinderen leren op een speelse manier het alfabet en nieuwe woordenschat kennen.
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Taalspellen
Een gevarieerd aanbod educatieve spellen en gezelschapsspellen waarin je spelenderwijs letters, 
woordenschat, spelling, spreekwoorden en nog veel meer oefent. 

Strips
Een selectie uit het grote aanbod strips in de bibliotheekcollectie, met aandacht voor eenvoudige taal. 
Je vindt hier ook woordeloze strips en gedichten in stripvorm (stripgedichten).
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Woordenboeken
De woorden worden in eenvoudig Nederlands uitgelegd.

Theater- en toneellezen
Bij theaterlezen (uitgeverij De Inktvis) en toneellezen (uitgeverij Zwijsen) nemen twee of meer lezers de rol 
van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor. De teksten bestaan voornamelijk uit dialogen, 
zodat de lezers elkaar steeds afwisselen. 

Theaterlezen bevordert het ‘vloeiend lezen’ (lezen met begrip en intonatie) en het leesplezier.  
Meer info over deze werkvorm lees je o.a. in het boek Applaus voor jou! Handleiding theaterlezen voor 
leesbegeleiders.
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Luisterboeken
Luisterboeken kunnen helpen om Nederlands te leren, maar kunnen ook interessant zijn voor kinderen 
met dyslexie. 

Al ‘luisterlezend’ kan iederéén genieten van populaire jeugdboeken zoals De Waanzinnige Boomhut, De Grijze 
Jager of de boeken van de Leesjury, van de tijdloze klassiekers van Roald Dahl, van leuke weetjesboeken, enz. 
Luisterboeken bieden dus de mogelijkheid om dezelfde boeken te lezen als leeftijdsgenoten:  
boeken die passen bij het intellectueel en emotioneel niveau. Dat is goed voor de taalontwikkeling én voor 
het zelfvertrouwen.

Luisterboeken op cd 
Bekende uitgevers zijn o.a. Het geluidshuis, Rubinstein en De eenhoorn. Het verhaal wordt van A tot Z 
ingelezen op een vloeiend voorleestempo en een dik boek beslaat al gauw een paar schijfjes. 

Daisy-luisterboeken 
Daisy-luisterboeken zijn een product van de Luisterpuntbibliotheek. Ze hebben een aantal extra voordelen 
tegenover een gewoon luisterboek en zijn daardoor interessant voor lezers met dyslexie:

 Je kan in één ruk doorlezen, maar je kan ook door het boek bladeren, stukken opnieuw beluisteren, 
stiekem vooruit lezen, een notitie plaatsen, enz.

 Je kan de voorleessnelheid vertragen of versnellen zonder dat de stem vervormt. Als je dyslexie hebt, 
kan je zo naar het Daisy-boek luisteren en tegelijk meevolgen in het gedrukte boek, op je eigen tempo.

ONLINE VIA DE ANDERSLEZEN-APP
De eenvoudigste manier om Daisy-boeken te beluisteren is op je tablet of smartphone, met de gratis 

Anderslezen-app. Die app tovert je toestel om in een volwaardige Daisy-speler, zodat je kan genieten van 
alle extra voordelen. Je kan er boeken opzoeken, aanvragen voor je online boekenplank en weer inleveren. 
Ga naar de Play Store (voor Android-toestellen) of de App Store (voor iPhone en iPad) op je mobiele toestel 
om de gratis app te installeren.
Ook scholen en logopedisten kunnen lid worden bij Luisterpunt en met Daisy-online aan de slag gaan. 
Interessant is de instructievideo ‘Daisy-online voor organisaties’ op luisterpuntbibliotheek.be 

OP CD
 met een Daisy-speler, een speciaal ontworpen toestel 
 met de gratis Daisy-software AMIS op je computer
 met een gewone cd-/dvd-speler met mp3-ondersteuning maar dan geniet je 

niet van de extra Daisy-voordelen. 

NIET OP HET TAALPUNT, MAAR WEL INTERESSANT
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Films
In het aanbod in de Jeugdbibliotheek vind je heel wat (teken)films en series die interessant zijn voor 
kinderen en jongeren die Nederlands leren. Je herkent ze aan de Taalpunt-sticker.

Muziek
Kies uit het aanbod in de Jeugdbibliotheek cd’s met Nederlandstalige muziek, rijmpjes, meertalige liedjes, 
enz. om kinderen spelenderwijs Nederlands te laten oefenen. Cd’s die geschikt zijn herken je aan de 
Taalpunt-sticker.

NIET OP HET TAALPUNT, MAAR WEL INTERESSANT
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Concrete voorbeelden
Onderstaande concrete casussen kunnen je op weg helpen. Je kan ook altijd terecht bij de medewerkers 
van de jeugdbibliotheek of je vraag stellen via jeugd.bibliotheek@brugge.be.

Mijn buurjongen vertelt 
mij altijd over de boeken 
van De grijze jager. Ik wil 
die eigenlijk ook lezen maar 
ik kan mij niet door zo’n dik 
boek worstelen…

 Luisterboek op cd of via 
de Anderslezen app

De juf heeft verteld over 
de Leesjury en het plan om 
mee te lezen met de hele klas.  
Ik krijg al nachtmerries als 
ik er aan denk…

 De leesjurytitels via 
de Anderslezen app, 
met het boek erbij

Ik ben logopediste en 
wil spelenderwijs de 
woordenschat uitbreiden 
van een taalarme kleuter.

 Taalspellen
 Beeldwoordenboek
 Prentenboeken zonder 

woorden

Ik heb een leerling van 10 jaar die een maand 
geleden uit Syrië gekomen is en gestart is in het 
vierde leerjaar. Hij kent nog maar enkele woordjes 
Nederlands maar wil tijdens het klasbezoek ook 
boeken ontlenen waar hij iets aan heeft.

 Strips en stripgedichten 
 Een beeldwoordenboek op maat  

(bv. voor NT2 Woord en beeld), ABC-boek
 Informatieve boeken Makkelijk Lezen

Ik ben 12 jaar en heb dyslexie. Ik kreeg voor het vak 
Nederlands de opdracht om een boek te lezen van 
een Nederlandstalige schrijver. 

 Boeken van de uitgeverij Dyslexion in 
dyslexieletter voor 12+ 

 Luisterboek + gedrukt boek via de Anderslezen 
app 

Ik ben een anderstalige mama van 2 jonge kindjes. 
Ik wil hen voorlezen en samen met hen Nederlands 
oefenen:

 Een rijke thuistaal aanbieden is een belangrijke 
basis. Je kan prentenboeken zonder woorden 
gebruiken, of prentenboeken in jouw thuistaal 
met de Nederlandse tekst in bijlage.

 Om je woordenschat te verruimen kan je 
beeldwoordenboeken en ABC-boeken gebruiken

 Nederlands gesproken films

Ik geef les in het buitengewoon onderwijs en wil 
mijn leerlingen stimuleren om boeken vast te nemen 
en om te lezen.

 Informatieve boeken, fotoboeken
 Makkelijk Lezen met thema’s die hen 

interesseren
 Leesboeken met tekeningen en expressieve 

tekst, zoals Dagboek van een muts en  
Het leven van een loser

 Boeken die verfilmd zijn waardoor ze al 
vertrouwd zijn met de verhaallijnen

 Strips
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Openbare
Bibliotheek 
Brugge

Kuipersstraat 3
8000 Brugge
t 050 47 24 00
f 050 34 27 05
bibliotheek@brugge.be
brugge.bibliotheek.be

openbarebibliotheekbrugge

@bibbrugge

@bibbrugge

bibbrugge
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Interessante apps  
en websites
Neem zeker een kijkje op brugge.bibliotheek.be/taalpunt-jeugd voor meer 
info en een overzicht van interessante apps en websites die kinderen en 
jongeren helpen om op een speelse manier Nederlands te oefenen. 


