
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Tips voor leerkrachten 
Met DC Online bied je je leerlingen een online bibliotheek vol informatieve boeken! Handig, nu de 

bibliotheken gesloten zijn en we kinderen toch graag willen laten lezen. Hoe kunnen zij met DC Online 

aan de slag? 

 

Lezen 

Het is belangrijk dat kinderen elke dag lezen om hun leesvaardigheid op peil te houden én te 

verbeteren. Als kinderen zelf kunnen kiezen welk boek zij lezen, zullen zij gemotiveerder zijn om het 

boek met aandacht te lezen. DC Online biedt veel keuzevrijheid: met een bibliotheek van meer dan 

450 boeken zal elk kind een onderwerp vinden dat hem of haar aanspreekt. 

• Stimuleer je leerlingen om te lezen met behulp van de online bibliotheek van DC Online. Daarbij 

geldt vooral: laat kinderen lezen over onderwerpen die zij interessant vinden. Is het boek nog iets 

te moeilijk? Dan kunnen zij gebruik maken van de voorleesfunctie.  

 

Hoe alles werkt, kunnen kinderen gemakkelijk bekijken in deze instructievideo’s.  

 

• Laat kinderen eventueel na het lezen een kort reflectieformulier invullen, met vragen over wat ze 

hebben gelezen / geleerd. Vraag de leerlingen het formulier aan je door te mailen, zodat je 

gemakkelijk bij kunt houden wat ze lezen (en waarom!). Je kunt het formulier ‘Dit heb ik gelezen’ 

hier downloaden.  

 

• Om je leerlingen aandachtiger te laten lezen, kun je ze opdrachten geven.  

In het document Tips voor thuis staan per groep enkele ideeën. Ook vind je op de website 

allerlei verwerkingstips bij Aan de slag! 

 

 

• Om diep (aandachtig) lezen nog meer te stimuleren, kun je je leerlingen ook mee laten doen aan 

onze challenge: de Docukit Werkstukken Estafette! De leerling maakt dan begeleid door het 

handboek Op Expeditie! (zie hieronder) een werkstuk over een onderwerp naar keuze. Stuur het 

eindresultaat naar ons op en wie weet win je dan boeken voor in je klas! Op Expeditie! vind je op 

deze pagina. 

 

 

  

https://www.documentatiecentrum.nl/leerlingen/instructievideos
https://www.documentatiecentrum.nl/leerkrachten/kant-en-klare-lesideeen-voor-thuislezen
https://www.documentatiecentrum.nl/leerkrachten/kant-en-klare-lesideeen-voor-thuislezen
https://www.documentatiecentrum.nl/cp/uploads/hipe_content/Tips-voor-leerkrachten(3).pdf
https://www.documentatiecentrum.nl/leerlingen/aan-de-slag!
https://www.documentatiecentrum.nl/leerlingen/aan-de-slag!/werkstuk
https://www.documentatiecentrum.nl/leerlingen/aan-de-slag!/werkstuk


 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Tips voor leerkrachten 
Met DC Online bied je je leerlingen een online bibliotheek vol informatieve boeken! Handig, nu de 

bibliotheken gesloten zijn en we kinderen toch graag willen laten lezen. Hoe kunnen zij met DC Online 

aan de slag? 

 

Wereldoriëntatie / thematisch lezen 

Als leerkracht kun je kinderen natuurlijk ook gericht laten lezen, bijvoorbeeld over een thema waar je 

mee bezig was in de klas voordat de school dicht ging. Of je sluit aan bij de actualiteit. 

• Wijs je leerlingen of hun ouders/verzorgers bijvoorbeeld op de boeken over 

ziek zijn: 

- Naar het ziekenhuis - Kijkdoos 

- Verkouden – Mini Informatie 

- Medicijnen – Junior Informatie  

- Het ziekenhuis – Junior Informatie 

- Virussen – Informatie 

- Medicijnen – Informatie 

 

 

 

• Focus juist op een iets luchtiger, actueel onderwerp: de lente! 

- In de lente – Kijkdoos 

- Bloemen – Mini Informatie 

- Pasen – Junior Informatie  

- Bijen en wespen – Informatie    

 

 

• Maak je gebruik van Nieuwsbegrip of Kidsweek in de klas? Kijk eens wat het onderwerp van de 

begrijpend leesles is en sluit daarbij aan met een boek van DC Online. Kinderen doen zo meer 

woordenschat op over het thema en raken wellicht (nog) meer betrokken! 

 

• Wist je dat als je op een bepaald thema zoekt in DC Online, je niet alleen boeken, maar ook 

kindvriendelijke video’s, weblinks en plaatjes kunt vinden? Wijs kinderen op de verschillende 

tabbladen van DC Online en maak hier gebruik van bij thematische opdrachten, waar kinderen 

diverse bronnen voor moeten raadplegen.  


