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Online Bibliotheek
Bij de online bibliotheek kun je e-books
én luisterboeken lenen. Met een
bibliotheekabonnement (voor kinderen
gratis) kun je ook lenen bij de online
bibliotheek. Log in met je pasnummer/
e-mailadres en wachtwoord. Download
de online Bibliotheeken-app in de App
Store of op Google Play. In de online
Bibliotheek kun je nog veel meer
voetbalverhalen lezen en luisteren. Vul
in het zoekvenster ‘voetbal’ in.

Luisterboek

Je luistert naar een stem die een verhaal voorleest en ziet de tekst niet.

E-book

Je leest een boek van het scherm van je telefoon, tablet, e-reader of computer. Het
staat niet op papier.

Interactief
prentenboek

Iemand leest de tekst van een prentenboek voor. Je ziet de voorlezer niet. De
plaatjes die bij het verhaal horen zijn in beeld.

Voorleesfilmpje

Een filmpje van iemand die een boek voorleest. Soms zijn de plaatjes uit het boek
in beeld. Er komt geen tekst in beeld.

Hybride boek

Je leest een verhaal terwijl een stem hetzelfde verhaal voorleest. Dat is fijn als je
lezen moeilijk vindt.

Yoleo
Yoleo kun je zonder inlog uitproberen.
Op Yoleo staan hybride boeken. Ga
naar yoleo.nl en klik op een boektitel.
Vind je het lezen met Yoleo leuk? Dan
kun je een account aanmaken en de
jeugdbibliotheekpas koppelen aan
Yoleo.

Podcast

Een soort radioprogramma over een specifiek onderwerp, maar dan zonder
muziek.

Blog

Een online artikel dat meestal over een bepaald onderwerp is geschreven en dat
de schrijver een persoonlijk tintje heeft gegeven.

Voorleeshoek
In De Voorleeshoek worden
prentenboeken voorgelezen
met beeld én muziek. Met een
bibliotheekabonnement (voor kinderen
gratis) zijn de prentenboeken voor
0-9 jaar gratis beschikbaar. Log
in met je bibliotheekaccount via
jeugdbibliotheek.nl.

© CUBISS, 2021. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Bij de Bibliotheek leen je boeken, e-books,
luisterboeken, muziek, films, games en nog
veel meer. Wist je dat kinderen in bijna alle
gemeentes gratis lid kunnen worden van de
bibliotheek? Zoek een bibliotheek bij jou in
de buurt en word lid.

