
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Tips voor thuis 
Met DC Online heb je een complete informatieve bibliotheek in huis! Via Basispoort Thuis heb je toegang tot deze 

bibliotheek met meer dan 450 informatieve boeken, over heel veel verschillende onderwerpen – voor groep 1 tot 

en met groep 8! Wat kun je daar allemaal mee doen? 

 

 

Bekijk eerst deze filmpjes zodat je precies weet hoe DC Online werkt! 

 

 

Belangrijke leestips 

• Laat je kind een boek uitkiezen. Afhankelijk van het leesniveau kun je het boek samen met je kind 
lezen, je kind zelfstandig laten lezen of hulp bieden met de voorleesfunctie. 
 

• Om een boek gemakkelijk terug te vinden, zet je hem op de boekenplank van je kind. Dit doe je 
door op het plusje (in een groen rondje) te klikken als je een boek wilt selecteren.  
De boekenplank vind je rechtsboven op de webpagina. 
 

 

 

Groep 1/2 

Met Kijkdoos ontdekken kleuters de wereld om hen heen! Kijken vormt hier de opstap naar lezen.  

De tekst op de linker bladzijde is geschikt voor beginnende lezers. Misschien kan jouw kind dit al wel 

lezen? De tekst op de rechterbladzijde is heel geschikt om voor te lezen.  

- Kies samen met je kind een Kijkdoos boek. 
- Bekijk met je kind de kijkplaat van Kijkdoos en praat over wat je ziet.  
- Lees de tekst voor en praat over de inhoud en eigen ervaringen. 
- Laat je kind een mooie tekening maken over het onderwerp van het boek. 

 

Nieuwsgierige kleuters kun je ook gerust een Mini Informatie boek voorlezen! De illustraties en teksten 

zijn afgestemd op jonge kinderen.  

- Kies samen met je kind een Mini Informatie boek. 
- Lees de tekst voor en praat over de inhoud en eigen ervaringen. 
- Laat je kind aan de hand van de samenvatting achter in het boek vertellen wat hij of zij 

allemaal van het boek heeft geleerd! 
 

  

https://www.documentatiecentrum.nl/leerlingen/instructievideos
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Groep 3/4 

Heb je een kind dat net kan lezen? Kijk dan eens bij de uitleg voor groep 1 en 2.  

- Lees samen een boek uit de reeks Kijkdoos en Mini Informatie en bekijk welke woorden of 
stukjes tekst jouw kind zelf al kan lezen. Het werkt heel motiverend als je je kind teksten laat 
lezen, die hij of zij zelf heeft uitgekozen.  

- Na het samen lezen, kun je je kind het boek ook nog eens zelfstandig laten lezen / doorkijken, 
eventueel in combinatie met de voor- en meeleesfunctie.  
 

Kan je kind al beter lezen? Dan lukt het misschien wel om Mini Informatie zelfstandig te lezen.  

 

Bij elk Mini Informatie boekje zijn bovendien PLUS-boekjes beschikbaar, met vragen bij de tekst. Met 

deze vragen vraag je kinderen naar hun tekstbegrip en stimuleer je ze om aandachtiger te lezen.  

Er zijn twee soorten vragen: 
- Lees en kijk – opzoekvragen, waarbij de antwoorden letterlijk in de tekst terug te vinden zijn 
- Wat denk je zelf? – voor het beantwoorden van deze vragen moeten kinderen verder denken 

of vertellen over hun eigen mening en ervaringen 
 

Daarnaast staat er in elk plusboekje een doe-opdracht (Doe er wat mee).  

Hoe open ik tegelijkertijd het leesboek en het plusboekje? 

• Zet allereerst het gekozen boek op de boekenplank van je kind. Dit doe je met het plusje.  

• Ga naar de boekenplank. Deze vind je rechtsboven op de pagina. 

• Om een plusboekje te openen, klik je op het woord PLUS. Je ziet dan de verschillende activiteiten 
(én de antwoorden!).  

• Klik op een van de activiteiten. Er opent automatisch een nieuw tabblad met het plusboekje.  

• Ga terug naar het tabblad met het overzicht van activiteiten en klik rechtsboven op het kruisje. 

• Je bent nu weer terug op de boekenplank. Open het boek dat je nodig hebt.  

• Als het goed is, heb je nu zowel het boek als het plusboekje geopend en kan je kind tussen beide 
tabbladen wisselen. 

 

- Laat je kind zelf een Mini Informatie boek uitkiezen en lezen. 
- Geef een schriftje om de vragen van het plusboekje in te beantwoorden of bespreek de vragen 

samen mondeling.  
- Als je kind de vragen schriftelijk beantwoord heeft, maak dan tijd vrij om samen de 

antwoorden te bespreken. Je vindt de antwoorden onderaan in het activiteitenoverzicht nadat 
je op PLUS hebt geklikt. 

- Bekijk de doe-opdracht en beslis of deze thuis haalbaar is. Voorzie je kind van de benodigde 
materialen voor de opdracht en bewonder natuurlijk het eindproduct! 
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Groep 5/6 en groep 7/8 

De reeks Junior Informatie is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5, maar wordt graag gelezen door 

kinderen tot en met groep 8. In deze reeks vindt je kind ongetwijfeld een onderwerp dat hem of haar 

aanspreekt. Is het leesniveau van je kind nog net iets te laag, dan kan je kind de voorleesfunctie 

gebruiken.  

Ook bij de reeks Mini Informatie zijn boeken te vinden die kinderen van groep 5 of 6 nog zullen 

aanspreken. Kijk voor verwerkingsideeën bij groep 3/4. 

De reeks Informatie is bedoeld voor kinderen vanaf 11 jaar en gaat qua omvang (aantal woorden) en 

inhoud een stapje verder dan Junior Informatie. Jongere, goede lezers zullen echter bij Informatie ook 

zeker boeken vinden die zij kunnen lezen. Laat de interesse en de motivatie voor een onderwerp 

hierbij leidend zijn.  

 

Verwerkingsideeën bij Junior Informatie en Informatie 

• Laat je kind een verwerkingsopdracht kiezen op de pagina Aan de slag!  
 

• Bij gebrek aan leerkracht of klasgenoten ben jij het publiek voor de gekozen verwerkingsopdracht! 
Heeft je kind gekozen voor het maken van een presentatie, maak dan tijd om hiernaar te luisteren.  
 

• Misschien hebben jullie thuis het spel Triviant? Laat je kind vragen verzinnen per categorie, met 
kennis uit het gelezen boek. Je kunt dus denken aan vragen in de categorieën geschiedenis, 
aardrijkskunde, vrije tijd, sport en natuur & techniek.  
Na het lezen van meerdere boeken, heb je genoeg vragenkaartjes verzameld om het spel te 
spelen! 
 

• Laat je kind jouw kennis testen door het houden van een quiz! Je kind maakt bijv. 10 
multiplechoicevragen bij het boek dat ze net gelezen hebben. Maak je de quiz belabberd? Dan 
mogen zij juf of meester spelen en jou een les geven over het onderwerp. Een extra motiverende 
aanleiding voor het geven van een presentatie! 

 
 

• Doe mee met de Docukit Werkstukken Estafette en win boeken voor in de klas! Maakt jouw kind 
een fantastisch werkstuk bij een gelezen boek, dan kan hij of zij deze insturen. Je kind kan daarbij 
gebruik maken van het praktische handboek Op Expeditie! (zie hieronder). Elke week verloten we 
onder de deelnemers boeken die we versturen naar de school. Zo kan je kind straks ook op school 
weer lekker verder lezen! Download snel Op Expeditie! voor groep 5/6 of Op Expeditie! voor groep 
7/8! 

https://www.documentatiecentrum.nl/leerlingen/aan-de-slag!
https://www.documentatiecentrum.nl/cp/uploads/downloads/CMYK_INF_9789001703356_werkstuk.pdf
https://www.documentatiecentrum.nl/cp/uploads/downloads/CMYK_INF_9789001703363_werkstuk.pdf
https://www.documentatiecentrum.nl/cp/uploads/downloads/CMYK_INF_9789001703363_werkstuk.pdf

