Leuke en leerzame websites voor kinderen:
Peuters
www.nijntje.nl Een leuke en leerzame site, waar uw kind kennis leert maken
met voorlezen. De heldere tekeningen van Dick Bruna zorgen voor een duidelijk
verhaal.
www.sesamstraat.nl. De combinatie van veel herhaling en de woorden op
verschillende manieren, in verschillende situaties en contexten aanbieden,
maakt dit een zeer goed programma!
http://www.peuterspelletjes.net/
http://www.leesmevoor.nl/
http://www.peuterplace.nl/

Groep 1 en 2
http://www.ict-platform.be/telletterspel/rijmen.html
Rijmen
http://bijleszaanstad.nl/kleuters/lezen/visuele/discriminatie.htm
Letterherkenning
http://www.onlineklas.nl/index.asp
http://www.leestrainer.nl/toets2/Oefenpakket%20Taal/index.htm
Woordenschat met geluid en beeld
http://worteldrie.com/kids/kiezen.html
Wat hoort er niet bij

Groep 3
Bij elke kern is het mogelijk om thuis spelletjes te spelen.
http://www.veiliglerenlezen.nl/web/Voor-ouders/Spelletjes/Gratis-spellen.htm
-de juiste groep uitkiezen
-het vak taal
-oefeningen van ambrasoft, taal en woordenschat
Ga naar: lesmaterialen/verkleersplaten
Het zijn verkeersplaten die uw op de computer kunt bekijken met uw kind.
Er zijn verschillende opdrachten bij elke plaat.
Ook hoort er bij elke plaat een liedje en een verhaal.
www.youtube.nl
Filmpjes bekijken die bij de methode Veilig leren lezen horen.
Typ een van de volgende kernen in:
Kern 1, Kern 2 , Kern 3, Kern 4, Kern 5, Kern 6 , Kern 7
Per kern is er een filmpje met de basiswoorden te zien.

Groep 4-8
www.squla.nl (betaald)
Het grootste en meest complete online oefenprogramma voor kinderen in groep
1 t/m 8 biedt een waardevolle aanvulling op het lesaanbod.
http://www.nationalgeographic.nl/junior/zoek/weetje
Interessante weetjes over mensen, dieren en de natuur.
www.leestrainer.nl
-de juiste groep uitkiezen
-oefeningen van spelling, woordenschat en begrijpend lezen
www.meestermichael.nl
-de juiste groep uitkiezen
-het vak taal
-oefeningen van spelling en woordenschat
www.onlineklas.nl
-taal: woorden raden/werkwoorden oefenen/woordenkampioen
-topografie: Nederland of België oefenen

http://www.taal-oefenen.nl/ = Junior Einstein (dit hebben we als school al
aangeschaft)
-de juiste groep uitkiezen
-kies dan uit de verschillende opdrachten
http://www.taalzee.nl/
Taalzee is een adaptieve webapplicatie voor het oefenen en meten van
taalvaardigheden. Dit oefenprograam is te gebruiken vanaf groep 3 tot in het
voorgezet onderwijs. Het kan tevens gebruikt worden voor kleuters die goed zijn
in taal. (dit hebben we als school al aangeschaft)

Ook leuk:
www.bobo.nl
www.appieenopa.nl
http://www.tabletportaal.nl/index3.html

Belangrijk
www.leestrainer.nl = dé website waarop kinderen gratis de Nederlandse taal
kunnen oefenen.
U vindt op de website o.a. oefeningen voor begrijpend lezen, woordenschat,
spelling en een complete leerlijnwerkwoordspelling.
Kinderen die (al dan niet tijdelijk) buiten Nederland verblijven blijken onze
website enorm te waarderen. Mogelijk vinden de kinderen op uw school onze
website ook interessant.
U kunt bij Citotrainer Nederland ook terecht voor de aanschaf van
Nederlandstalige educatieve materialen. Bezoekt u daarvoor onze webwinkel:
www.citotrainernederland.nl.

Leuke en leerzame televisieprogramma's
voor kinderen

Alle kinderen:
De website http://www.schooltv.nl/home/ is een echte aanrader voor de
kinderen. Ze hebben de website vernieuwd en nu kun je per leeftijds categorie
zoeken. Ook kun je zien hoe lang elk filmpje duurt wat ook erg handig is. Het
voordeel van veel van deze filmpjes is dat ze over een bepaald thema gaan
waardoor de kinderen dus per thema (per filmpje) nieuwe woorden horen.
Jongere kinderen:
www.schooltv.nl
(Koekeloere) Een zeer educatief programma waarin, onder leiding van Moffel en
Piertje de kinderen kennis bijgebracht wordt over letters en cijfers en over
alledaagse dingen.
www.schooltv.nl/hbb/
(Huisje Boompje Beestje). Elke week wordt, onder leiding van Raaf, (een vogel)
een bepaald thema met veel humor behandeld over de mens, natuur en dieren.
Ook alledaagse dingen komen aan bod; dit alles met het oog op de kinderen
wereldwijzer maken!
www.zappelin.nl.
Op deze site wordt je doorgelinkt naar allerelei Nederlandstalige programma's
als Hoelahoep, Zandkasteel, Barbapapa, Buba, De Teletubbies, Dip en Dap, Bob
de Bouwer, Sesamstraat, Piet Piraat, Megamindy, Bibbeltje Big, Calimero, Babar
en veel, veel meer!
Het zijn welliswaar 'maar' tv-programma's, maar onderschat niet de grote
waarde van het kijken naar Nederlands gesproken televisieprogramma's.
Elke dag 10 tot 15 minuten kijken is een prima extra oefening voor de kinderen.

Oudere kinderen:
www.willemwever.nl. Willem Wever wil alles weten! Vraagt uw kind ook zo vaak
"waarom..."? dan is de site bij uitstek om alles wat je te weten wilt komen ook
echt te vinden.
D.m.v 'zoektermen' kun je heel gemakkelijk datgene vinden waar je informatie
over wilt hebben.
www.hetklokhuis.nl. Informatief programma van 15 minuten met leuke filmpjes,
afgewisseld met zang en korte sketches, dit alles binnen een bepaald thema.
Zeer educatief, een echte aanrader.
www.jeugdjournaal.nl. Het laatste wereldnieuws op een hele duidelijke en
informatieve wijze gepresenteerd en verteld. Voor de kinderen die op de hoogte
willen blijven van het nieuws in Nederland en de rest van de wereld, is dit een
uitkomst.
www.zapp.nl. Een site van de publieke zenders, waar een duidelijk overzicht
gegeven wordt van educatieve, Nederlandstalige kinderprogramma's en
uitzendingen.

Leuke en leerzame apps voor kinderen
Jongere kinderen:
Maan roos vis
Waar kom ik vandaan?
Daar komt aap
Dikkie verhalen
De dieren leren
Bobbi boeken
Groep 3:

http://www.tabletportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?
vakgebied=taal&bouw=groep-3-4

Oudere kinderen:
Ontleden
Citotrainer
eBooksgalerij
Spelling
Woorden
Sam Schoffel
Werkwoordspelling
Boomerang (paardenstripblad)

Andere apps:
Ik heb hier een lijst met Apps die ik heb verzameld op m'n tablet. Ze zijn gratis
voor Android, maar ik weet niet of dat het geval is voor iPhone of iPad. Bekijk
het even in Google Play of de App Store
Taal spelletjes:
Onderbouw:
Ik Leer Lezen
Leer tellen met dieren (BigRoot)
VoorleesVerhalen
Klassiek Boek / Netherlands Books (VP.EN)
Middenbouw/bovenbouw:
Woordzoeker Nederlands WoordPic Dutch (Smartician)
PixWords (Black Maple Games) Gehangene (galgje) en Hangman (Dutch)
pimpampet
TikTegel Schaap Ik Heb Je (Serious Toys) NederLogo (Mission Five)
Taal algemeen:
Middenbouw/bovenbouw:
Dutch Dictionary (iGeniusDev)
Taalklas.nl PLUS (Expertisecentrum ETV.nl)
Dutch flashcards (BH Inc) Learn Dutch Flashcards (L-lingo | VocLab)
Grammatica/Spelling:
Dutch Verbs (Prosults Studio)
Syllables Dutch (Prosults Studio)
Ei-ij Spelling Dutch (Prosults Studio)
Smart Speller Dutch (Kids) (Lemberg Solutions)
Spelling in beeld Lite (Uitgeverij Zwijsen B.V.)
Learn Dutch Verbs Lite (Red Sky Forge)
Onregelmatige Werkwoorden (Yuri Leikind)
De Het (PASSION4TEQ)

Informatief:
De Kinderkijkbuis (surfcheck.info) KRO Kindertijd (KRO Internet)

Topografie:
Waar in Nederland? / Where in the Netherlands? (Citylight Media)

Themas:
HET WEER: Het Weer in Nederland surfcheck.info)
(
Het Weerbericht (Deappsmaker)
KLOKKIJKEN:
Moji Klok Trainer Nederlands (Selago)
Klokkijken kinderen (Taco Frenaij)
VERKEERSBORDEN:
Middenbouw/bovenbouw:
Bordentrainer (Verjo BV Verkeersleermiddelen)

Leuke prentenboeken voor kinderen
Het kind van de Gruffalo:
http://www.bibliotheekbreda.nl/iguana/uploads/specials/kbw2008/gruffalo.html
De koning heeft paardenoren
http://www.bibliotheekbreda.nl/iguana/uploads/specials/kbw2007/kmpopre.htm
l
Spin en de schildpad, boven water, onder water
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20061219_water01
Baby Kraai, zou hij kunnen zingen?
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081106_babykraai01
De ware geschiedenis van de Bonobo´s
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20061219_bonobo01
O kom er eens kijken, de kleine das
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20061129_okomereenskijken01
De kerstmisman
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20061204_dekerstmisman01
De 3 rovers http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=juA9WTw9K5Q
De mooiste vis van de zee
http://www.youtube.com/watch?v=QbTnXFPsk1k
Dans mee met Nijntje
http://www.youtube.com/watch?v=20J8DUJMgA4

Digitale Taalmethode voor kinderen en volwassenen:
Rosetta Stone: http://www.rosettastone.com

Interessante websites voor ouders:
http://www.tweetaligopgroeien.org/
http://www.multilingualliving.com/
http://www.kennislink.nl/kernwoorden/meertaligheid
http://netherlandsbynumbers.com/2013/03/17/10-things-the-dutch-invented/

Andere Educatieve Media
Nederlandse Apps:
Goede apps voor Kinderen, tiplijst:
www.rianvisser.nl
Onderbouw
Maan roos vis
Daar komt aap
Lilo heksenfeest
Dikkie verhalen
De dieren leren
Verhalen HD
Bobbi boeken
Middenbouw
Taalmeester
Ontleden
Citotrainer
eBooksgalerij
Spelling
Woorden
Sam Schoffel
Werkwoordspelling
Het Nieuws
Young books
Boomerang
The Voice (Belgie)
So you say you can dance (Belgie)
Got Talent (Belgie)
Mijn Restaurant (Belgie)

CITO OEFENEN/SPELLING OEFENEN
meneerroy.yurls.net
www.leestrainer.nl/Oefenopgaven
www.kids4cito.nl
www.peperklipgroep8
www.leestrainer.nl
www.kids4cito.nl

www.woordkasteel.com (Spelling)

E-Boeken
www.kinderjury.nl de tiplijst voor 6 t/m 9 jaar
www.gottmer.nl/kinderboeken
mevrouwkinderboek.nl
www.amazon.nl
www.demorgen.be/expo/populairste-kinder-en-jeugdboek
www.uitgeverijdefontein.nl meidenboeken
www.boeken-top-10.nl
www.bruna.nl
www.optelsom.nl/21-websites-waar-je-gratis-ebooks-kunt-downloaden
www.gratis.nl
www.wereldbuur.nu

Voor Ouders:
Moeders taal, vaders taal: opgroeien met Nederlands in het buitland Praktisch handboek
voor ouders in het buitland die hun kinderen goed Nederlands willen leren.

TV online
www.uitzendinggemist.nl/zappelin
* onder "Genres": "Animatie", "Educatief", "Jeugd" of "Natuur"
Klokhuis is een aanrader voor de oudere kinderen!

Websites
www.stichtingnob.nl
www.wereldomroep.nl
www.wereldkids.nl
www.huiswerkweb.nl
www.kinderboekwinkel.net
Kinderen en hun ouders kunnen daar informatie vinden over de nieuwste boeken, over
speciale aanbiedingen, over kinderboekenschrijvers, over boeken die een prijs winnen etc.
Men kan ook boeken bestellen en de boeken worden verzonden naar het buitenland tegen
concurrerende tarieven, waarbij wel geldt dat de verzendkosten relatief goedkoper worden
als er meerdere boeken worden besteld.
www.lezen.nl

Website met links naar pagina’s die te maken hebben met lezen en leesbevordering;
kinderpagina’s, maandagenda met activiteiten als projecten en tentoonstellingen.

SCHOOL TV
Je kunt programmas per leeftijd kiezen:
leeftijd 0-4 http://schooltv.nl/tv-programmas/main/1/sortField/title/sortOrder/ASC/filter/0-4/
leeftijd 5-6 http://schooltv.nl/tv-programmas/main/1/sortField/title/sortOrder/ASC/filter/5-6/
enz.
http://schooltv.nl/programma/sesamstraat/ is leuk
Ik vind huisje boompje beestje leuk…
Ze maken het heel makkelijk door iedere dag iets nieuws vooraan te zetten.
Het enige vervelende is dat je een beetje sneller internet nodig hebt. Hun compressie is een
beetje oud. Met onze DSL gaat het soms wel, soms niet. Met een degelijk cable modem
zou het geen probleem moeten zijn.
ZEER de moeite waard.

