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GOED LEZEN START BIJ GRAAG LEZEN

www.sensotec.be/boekies

De leesmotivatie (bij 15-jarigen) is nog nooit lager geweest in Vlaanderen. Het 
PISA rapport 2018 leert ons dat we op dit criterium zelfs de laagste score van 
alle 79 deelnemende landen behalen. Hoog tijd dus om een kentering in te zetten!

BOEKIES: MEER LEESPLEZIER & BETER LEESBEGRIP

Het digitale adaptieve leesplatform Boekies is specifiek ontwikkeld om  
de leesmotivatie bij alle basisschoolleerlingen te verbeteren door:

 � hen een uitdagend en uitgebreid leesaanbod te bieden
 � aan te sluiten bij hun leeftijd, leesniveau, persoonlijke interesses en specifieke 

onderwijsbehoefte (bijv. dyslexie, anderstalig, hoogbegaafd, enz.)

MEER DAN ZOMAAR EEN KLASBIB

 � Ruim aanbod digitale boeken voor 4 tot 14 jaar van lees-en prentenboeken, informatieve & anderstalige 
boeken, strips, plusboeken, enz. Steeds beschikbaar en eenvoudig te vinden, voor alle leerlingen. 

 � Mogelijkheid tot selectie (op leeftijd en AVI niveau) & voor- en nabeschouwing bij de informatieve boeken 
dankzij het activeren van de voorkennis (bijv. door informatieve filmpjes of het stellen van vragen) en het 
laten maken van verwerkingsopdrachten (bijv. opdrachtjes met meerkeuzevragen)

 � Unieke leesondersteuning: verschillende lettertypes, woorduitleg, voorleesfunctie en leesliniaal voor de 
zwakkere lezers, begripsvragen en verwerkingsopdrachten

 � Voor alle leerlingen, maar zeker ook voor leerlingen met een concentratie- of leesprobleem  
(zoals dyslexie), anderstaligen of kinderen die meer uitdaging nodig hebben

OP SCHOOL, MAAR OOK THUIS

 � Web-based platform, dus altijd snel en eenvoudig toegankelijk
 � Bereik ook de laaggeletterde of anderstalige gezinnen
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De dalende leesmotivatie gaat hand in hand met minder goede resultaten 
wat betreft leesvaardigheid. Zo behalen 1 op de 5 Vlaamse 15-jarigen het 
referentieniveau niet. Deze groep stroomt het middelbaar onderwijs uit met 
een leesniveau dat te laag is om goed te functioneren in onze maatschappij. 
Dat heeft zowel op persoonlijk als op maatschappelijk vlak een enorme impact.  
- PISA 2018 -

Nieuw in 2020
Coming soon!



WIST JE DAT...

 � ... het aanbod in taal op jonge leeftijd een blijvend effect heeft op latere leerprestaties
 � ... faalervaringen ertoe leiden dat een kind minder gaat lezen (wat een negatieve spiraal in gang zet)
 � ... verschillende studies aantoonden dat leesmotivatie een significante voorspeller is van leesgedrag en -prestaties

EEN RIJK AANBOD

Ruim 2000 boeken zijn op elk moment snel en een-
voudig opvraagbaar. In het dashboard scherm kan 
de leerling of leerkracht het leesdossier opvragen, 
kiezen om verder te lezen of een nieuw boek kiezen. 
De leesplank toont de gekozen boeken. Begeleiders 
kunnen nu ook een leesprofiel voor de leerling aan-
maken waarbij ze de interesses per kind kunnen 
aan- of uitzetten, de AVI-range kunnen selecteren 
en de leeftijdscategorie kunnen selecteren. Leer-
krachten kunnen ook eigen leeslijsten klaarzetten 
of een keuze maken uit de themalijsten binnen 
Boekies.

VOORKENNIS ACTIVEERT

Om een boek vlot te kunnen lezen moet 80% van de 
moeilijke woorden gekend zijn. De informatieve boeken 
bieden op dat vlak een meerwaarde want moeilijke 
woorden worden uitgelegd.

Een klassikale boekbespreking wordt met Boekies 
een plezier. De juf of meester kan de voorbeschouwing 
en / of moeilijke woorden klassikaal aan bod laten 
komen. Het kind leest op school en thuis het boek, 
met of zonder de extra leesondersteuning. De na-
beschouwing kan dan opnieuw klassikaal ingevuld 
worden. Deze actieve werkvorm zorgt ervoor dat 
leerinhouden maximaal verankerd worden.

• Ruim & gevarieerd leesaanbod
• Vlot toegankelijk & inzetbaar
• Unieke leesondersteuning 
• Maakt connectie met de lezer

Hét leesbevorderingsplatform


