
 

 
 

Gratis online lezen  
Beste ouders / verzorgers, 

Als leesconsulent (biebjuf voor de kinderen) ben ik iedere maandagmorgen op school te vinden. In 

veel klassen heb ik de Online Bibliotheek app al eens benoemd en gepromoot. In de Online 

Bibliotheek staan duizenden boeken, zowel e-books om zelf te lezen, als luisterboeken (deze worden 

voorgelezen). Deze gratis app kan gedownload worden op bijv. telefoon of iPad. Voor het 

downloaden van de boeken is internet nodig. Maar zodra de boeken in de ‘boekenplank’ staan, 

kunnen deze overal gelezen en geluisterd worden. Met het bibliotheekpasje van je kind (of van jezelf 

natuurlijk) heb je toegang tot deze boeken.  

 

Hoe werkt het?  
1. Download de Online Bibliotheek app op het gewenste apparaat (PC, laptop, 

iPad, telefoon, tablet én e-reader).  

2. Log in met het bibliotheek pasnummer en wachtwoord* 

3. Bekijk welke boeken er in de app te vinden zijn. Dit kan bijv. door op de home pagina naar 

beneden te scrollen en te zoeken op leeftijd. Of door bij het kopje ‘zoeken’ te zoeken op titel, 

auteur, e-book of luisterboek, leeftijd, categorie, Sinterklaas, Kerst, enz.  

4. Leuk boek gevonden? Klik op ‘lenen’ en het boek wordt gedownload op de boekenplank.  

5. Het gedownloade boek vind je terug bij ‘boekenplank’. Op de boekenplank kunnen 10 e-books en 

10 luisterboeken geleend worden. Deze staan drie weken lang beschikbaar. Na drie weken 

vervallen ze vanzelf van de boekenplank. Als het boek nog niet uit is kan het gemakkelijk verlengd 

worden via een verlengknop die enkele dagen voor het verstrijken van de leentermijn zal 

verschijnen bij het boek.   

6. Nu kan je het boek gaan lezen / luisteren! ☺ Daarvoor is dus geen internet nodig.  

 

Naast de Online Bibliotheek zijn er meer manieren om gratis online te lezen. Hieronder de leukste 

apps en websites op een rijtje. 

 

Mijn bibliotheek  

  

Agenda  Startpagina  

  

Klik hier om te zien welke (voor)lees activiteiten er 

binnenkort online of bij jou in de buurt te doen zijn! 

15 minuten lezen per dag, 
kan 1.000 nieuwe woorden per jaar opleveren 

https://iguana.zebi.nl/iguana/www.main.cls?p=88f34292-ff20-4c37-997b-a1a67a36463f&v=b71d8b4d-bea2-43a4-b4aa-c3f2c8cc27e1&theme=reset
https://iguana.zebi.nl/iguana/www.main.cls?p=88f34292-ff20-4c37-997b-a1a67a36463f&v=b71d8b4d-bea2-43a4-b4aa-c3f2c8cc27e1&theme=reset
https://oosterschelde.op-shop.nl/
https://oosterschelde.op-shop.nl/
https://www.bibliotheekoosterschelde.nl/home.html
https://www.bibliotheekoosterschelde.nl/home.html
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/37092/122435/82d30c3f811513a38710d894/1571


 

• www.devoorleeshoek.nl  

De leukste voorleesfilmpjes vind je hier voor kinderen van 0 t/m 10 jaar. Zowel 

prentenboeken, informatieboeken als voorleesboeken vind je hier terug. Het 

aanbod is enorm, dus neem snel een kijkje en geniet met je kind van de 

mooiste verhalen! Belangrijk: klik bij inloggen op ‘kijken via de bibliotheek’ en 

log gratis in met je bibliotheekaccount.  

• www.bereslim.nl  

De leukste voorleesfilmpjes van prentenboeken vind je hier. Voor kinderen in de 

leeftijd van 0 t/m 6 jaar. Naast voorleesfilmpjes, heb je ook filmpjes waarin 

vragen worden gesteld over het verhaal. Lekker interactief en super leerzaam. 

Belangrijk: Klik bij inloggen op ‘bibliotheek inlog’ en log gratis in met je 

bibliotheekaccount.  

• www.yoleo.nl 

Yoleo biedt leesboeken aan voor kinderen van 7 t/m 12 jaar die moeite hebben 

met lezen. Via Yoleo kunnen de kinderen karaokelezen. Dit betekent dat ze de 

tekst op hun eigen tempo kunnen lezen, terwijl het ook wordt voorgelezen. 

Bekijk in dit filmpje hoe Yoleo werkt.  

 

*Om (gratis) gebruik te kunnen maken van bovenstaande websites en 

apps heb je een pasnummer en een wachtwoord nodig. Het 

pasnummer is het tweede nummer wat op de bibliotheekpas staat. Bij 

bibliotheek Oosterschelde is dit een 8-cijferig nummer, vaak beginnend 

met een 6 of 7.  

Daarnaast heb je een wachtwoord nodig. Om dit aan te maken moet de 

pas gekoppeld zijn aan een bestaand e-mailadres. Weet je niet of dit het geval is? Stuur een mailtje 

naar m.oosse@bibliotheekoosterschelde.nl en ik kijk het even na.   

 

Je kunt zelf een nieuw wachtwoord instellen via www.bibliotheekoosterschelde.nl. Klik rechts bovenin 

op ‘inloggen’. Je ziet het volgende scherm in beeld:  

Bibliotheekpas: vul hier het pasnummer in 

Wachtwoord: Vul hier het wachtwoord in. 

Wachtwoord niet bekend of vergeten? Klik op: 

Nog geen wachtwoord of wachtwoord vergeten? 

Klik hier en je ontvangt een e-mail.  

Je krijgt dan een e-mail in de inbox met een link. Als je op die linkt klikt, kun je een wachtwoord 

aanmaken. Een wachtwoord bestaat uit minimaal 8 tekens, één hoofdletter, één cijfer en een 

leesteken.  

 

Nu kun je inloggen met pasnummer + wachtwoord op de website en alle apps van de bibliotheek. 

Reserveer je boeken via de Zeeuwse bibliotheek app, lees een e-book of luister een boek in de online 

bibliotheek, bekijk samen met je kind een leuk voorleesfilmpje op www.devoorleeshoek.nl of maak 

het lezen leuker en makkelijker met www.yoleo.nl  

 

Lukt het niet om in te loggen of heb je een andere vraag? Mail 

me gerust op bovenstaand email adres!  

Veel online leesplezier! 

Volg mij op       & 

 

Biebjuf Mendi 

http://www.devoorleeshoek.nl/
http://www.bereslim.nl/
http://www.yoleo.nl/
https://youtu.be/mmYYegYdQQA
mailto:m.oosse@bibliotheekoosterschelde.nl
http://www.bibliotheekoosterschelde.nl/
https://www.bibliotheekoosterschelde.nl/klantenservice/vraag-en-antwoord/website-en-apps.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/app.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/app.html
http://www.devoorleeshoek.nl/
http://www.yoleo.nl/
https://www.facebook.com/Leesconsulent.Mendi
https://www.instagram.com/leesconsulent_mendi/

