Voel, lees en leer met

PrentenboekenPlus

Lees je met ons mee?
Tactiele prentenboeken voor inclusief speciaal en regulier basisonderwijs
PrentenboekenPlus ontwikkelt speciale
prentenboeken met voelbare illustraties,
waarbij spelenderwijs luisteren, praten,
denken en doen wordt gestimuleerd.
Dit heeft een bewezen effect op de
spraak- en taalontwikkeling bij jonge
kinderen. De unieke lees- en leermethode
is gebaseerd op bekende prentenboeken
waar kinderen van houden en geschikt
voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

Genieten van een mooi prentenboek is niet voor ieder
kind vanzelfsprekend. Kinderen met een communicatieve, auditieve of visuele beperking kunnen meerdere
problemen ervaren wanneer zij samen met een
volwassene of klassikaal een prentenboek lezen.
De prentenboeken van PrentenboekenPlus zijn een
hulpmiddel voor inclusief onderwijs, waar alle kinderen
ongeacht beperking of achterstand aan kunnen
meedoen. Zeker in de klas, waar het zo belangrijk
is om onderdeel te zijn van de groep! De illustraties
worden met voelbare lijnen gemaakt en geven door
de textuur weer wat er op de pagina te zien is.
Hierdoor worden kinderen met een taalachterstand
gestimuleerd om over het verhaal te praten.
De toevoeging van braille maakt de boeken geschikt
voor kinderen met een visuele beperking.
De methode is bruikbaar zowel in het regulier als
speciaal onderwijs, alsook voor zorgaanbieders op dit
gebied, zoals logopedisten. Deze doelgroepen kunnen
via een leensysteem de boeken van PrentenboekenPlus bestellen en gebruiken in de klas of praktijk.

Tactiel prentenboek als oplossing
Door prentenboeken leren kinderen
belangrijke basisvaardigheden zoals de
emotionele, cognitieve en sociale functies
van een verhaal. Prentenboeken sluiten
nauw aan bij de belevingswereld van
kinderen. Kinderen krijgen daardoor
inzicht in gevoelens, ervaringen en
emoties. Prentenboeken hebben ook
een informatieve functie, waardoor er
nieuwe dingen geleerd worden.
Kinderen met een visuele beperking zijn bij het
voorlezen vaak afhankelijk van een beschrijving van
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Wat zit er in de
prentenboekensets

Innovatieve leeswijzer
maakt het verschil

Originele prentenboek
De reguliere versie van
het prentenboek zonder
bewerkingen.

Net zo belangrijk als het tactiele prentenboek is de innovatieve leeswijzer, die voor
ieder prentenboek speciaal ontwikkeld
wordt en houvast biedt bij het lezen.

Tactiele prentenboek
Het tactiel gemaakte prentenboek is het hart van het pakket.
Speciale illustraties die voelbaar en aﬂeidingsvrij zijn gemaakt zorgen ervoor dat kinderen
zelf kunnen genieten van alle prachtige
illustraties. Braille en zwartletters zorgen
ervoor dat visueel beperkte kinderen zelf
(mee) kunnen lezen.
Leeswijzer
De leeswijzer geeft een uitgebreide introductie
voor diegenen die nog niet zo bekend zijn met
voorlezen aan deze doelgroep. Daarnaast
biedt de leeswijzer bij iedere bladzijde uit het
prentenboek extra suggesties over lichaamstaal, beeldtaal en figuurlijk taalgebruik.

Hierbij valt te denken aan het voorspellen van de
aﬂoop van een verhaal, het herkennen en uitbeelden
van emoties en/of het bespreken van synoniemen
of gezegdes. De leeswijzer biedt een bredere context
voor verhaalbegrip en inspiratie om communicatie
tussen kind en voorlezer op gang te brengen. In het
geval van het prentenboek Held op sokken nodigt de
leeswijzer bijvoorbeeld uit om voorkennis te activeren
door de kinderen te vragen wat zij al weten over
kastelen en ridders. Door open vragen te stellen
worden de leerlingen gestimuleerd om zelf na te
denken en daarover te praten.

Voorwerp
Het voorwerp is bij iedere set anders en is afgeleid van het hoofdonderwerp van het betreffende
boek. Bijvoorbeeld een grote schapenknuffel, een
gebreid monster, een gorilla of vingerpopjes
van Roodkapje. Het voorwerp voegt een extra
dimensie toe tijdens het voorlezen.

Onze ervaringen met het prentenboek zijn
erg positief. Ook voor kinderen met een
vertraagde spraak- taalontwikkeling, taalachterstand of TOS. De grote prenten en
het voelen van de afbeeldingen (sensorische
informatieverwerking) zorgen ervoor dat de
leerlingen beter betrokken blijven bij het
verhaal. Ook de knuffel in de doos zorgt
voor leuke extra mogelijkheden en interactie.
We hebben inmiddels het pakket van
Moppereend ontvangen en zijn erg benieuwd
naar de andere titels.
Brechje te Braake, logopedist Wilderhof

PrentenboekenPlus levert prentenboekensets met
een educatieve inslag. Er zijn veel verschillende
prentenboeken om uit te kiezen. Op onze website
staat een volledig overzicht van het huidige aanbod.

periode. Zo ontvang je vier keer per jaar een
prentenboekenset en blijft het afwisselend voor
zowel lezer als voorlezer!
Aanmelden kan eenvoudig via onze website.

Voor de realisatie van de boeken werkt PrentenboekenPlus samen met een grafisch ontwerper die werkt
volgens de richtlijnen voor het maken van voelbare
tekeningen, een drukker gespecialiseerd in 2.5D-printtechniek en deskundigen op het gebied van tekstanalyse
en prentenboeken. Daarnaast wordt met logopedisten
en leerkrachten de leeswijzer geëvalueerd.

Wat kost het?

Leensysteem

Over Stichting PrentenboekenPlus

PrentenboekenPlus leent de prentenboekensets uit,
eigenlijk zoals een bibliotheek doet. Na ongeveer
drie maanden wordt de prentenboekenset kosteloos
teruggestuurd en ontvang je een nieuwe set met
een ander prentenboek voor de daaropvolgende

Stichting PrentenboekenPlus is een organisatie die een
inclusieve maatschappij nastreeft. Er wordt intensief
gebruikt gemaakt van de methode PrentenboekenPlus. Dit gebeurt in het onderwijs bij kinderen met
communicatieve, auditieve en visuele beperkingen.

CONTACTINFORMATIE
Stichting PrentenboekenPlus
Bolwerk 1 | 4844 BR Terheijden

COLOFON
Een uitgave van Stichting PrentenboekenPlus

T: 06 - 349 315 01
E: info@Prentenboekenplus.nl
W: www.Prentenboekenplus.nl
IBAN: NL02 TRIO 0391 0144 71
KVK nummer: 63825643
RSIN nummer: 855417341

Het lenen van onze prentenboekensets kost € 50,per schooljaar. Het retouren van de prentenboekenset
is altijd gratis.
Meer informatie over de kosten en lid worden vind je
op onze website.
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