DOE MEER MET BOEKEN

Digitale prentenboeken
Zijn echte prentenboeken beter dan
digitale prentenboeken? Dat is eigenlijk geen goede vraag, want het gaat
om twee verschillende dingen. Ze hebben allebei hun eigen mogelijkheden
én hun eigen beperkingen.
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‘Het is even een gedoe, maar het voegt
echt wat toe voor de kinderen’, zegt Marianne Lipman als ze het digitale bord in
haar groep zo ver heeft dat precies de
goede fragmenten klaarstaan. Marianne
is pedagogisch medewerker bij een VVEpeuterspeelzaal van UP- kinderopvang in
Den Haag - Ypenburg.

Digibord
De peuters worden hier op allerlei manieren uitgedaagd om de Nederlandse taal te
leren. Iedere ochtend zitten ze op kussens
in de kring en wordt elk kind persoonlijk
door de groep begroet. Nu staat het thema
‘Wie ben ik?’ centraal. Marianne vraagt
aan ieder kind: ‘Wie ben jij?’, ‘Ben jij een
meisje of een jongen?’ Ze leest het pren-
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tenboek Kikker is kikker van Max Veldhuis
voor. De kinderen kijken geboeid naar de
platen van het boek, die op het digibord
verschijnen. Dan springen ze op om mee
te dansen op het liedje van Kikker. Sommige kinderen zingen mee, anderen maken gebaren die bij het liedje horen.
Marianne laat prachtig zien hoe je digitale
prentenboeken in kunt zetten bij voorleesactiviteiten in de groep. Het grote digibord is handig om de illustraties aan de
hele groep te laten zien. Door de muziek
en beweging worden kinderen uitgedaagd
om actief mee te doen en leren ze de
woorden gemakkelijker onthouden.

Boekenhoek

Peuterniveau

Extra uitdagingen

De kunst is wel om goed materiaal op
peuterniveau te vinden. Marianne: ‘Er is
veel voor kleuters, maar dat is echt te
moeilijk voor onze kinderen, die nog een
beperkte woordenschat hebben. Ik kijk
zelf eerst kritisch naar wat het toevoegt
aan het boek of het thema. Meestal kies ik
iets dat past bij een prentenboek dat we
in de groep hebben, zodat kinderen het
steeds op verschillende manieren aangeboden krijgen.’

Het digitale prentenboek voegt leuke extra uitdagingen toe, zeker als ze goed aansluiten bij het papieren prentenboek. Op
YouTube en in de bibliotheek kan je bijvoorbeeld digitale versies vinden van alle
titels die Prentenboek van het jaar zijn geweest. Je vindt er ook toppers als Wij gaan
op berenjacht, Timo en het toverstokje en
Welterusten Kleine Beer. <

In deze VVE-groep zijn ook veel prentenboeken aanwezig. Ze zijn te vinden in een
ruime boekenhoek met kussens. ‘Het is
echt niet zo dat we daar nu minder zitten’
stelt Marianne. ‘We lezen daar in kleine
groepjes voor, dat stimuleert kinderen
weer op een andere manier. Ze mogen
om beurten zelf een boek kiezen en ik kan
het tempo en de interactie beter aanpassen aan de kinderen.’
Zelf een boek pakken, de bladzijden omslaan, het intieme sfeer van samen in een
boek kijken; het leert kinderen om van
boeken te gaan houden.

