Lezen voor de lijst
Als je dyslexie hebt is lezen niet altijd je favoriete bezigheid. En als je wel graag
leest kost het je altijd veel meer tijd dan je klasgenoten. Je hebt al een heleboel
te lezen in je studieboeken en je focus ligt daarom niet altijd bij lezen voor je
lijst en nog minder bij lezen voor je plezier. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel
mogelijkheden om te lezen met minder inspanning door boeken te luisteren.
Het gaat docenten er immers om dat je iets doet met de inhoud van het boek
en niet of je het boek hebt gelezen of geluisterd. Omdat je voorgelezen wordt
belast je je werkgeheugen minder en kun je meteen je begrip inschakelen zoals
lezers zonder dyslexie dat doen. Het kost je bovendien minder tijd. Super toch?

Tips:
- De Luisterbieb: Dit is een app van de bibliotheek die je gratis kunt
downloaden als je lid bent van de bieb, waarmee je audioboeken kunt lezen. Dit
is tot 18 jaar gratis en misschien een reden om alsnog lid te worden? De app is
beschikbaar voor Apple en Androïd. Voor het downloaden heb je internet
nodig, voor het lezen van het boek niet.
https://www.bibliotheek.nl/luisterboeken/over-de-luisterbieb.html uitleg over
het downloaden van de app met een filmpje. Er komen maandelijks nieuwe
titels bij.
- Karaokelezen: biedt gratis 80 Nederlandse boeken van diverse niveaus voor
12 t/m 15 jaar en 15 t/m 19 jaar. Je krijgt de tekst van het boek te zien op je
beeldscherm en er loopt een geel blokje mee met de stem die voorleest. Wel
een account aanmaken. Is een service van de bibliotheek: www.karaokelezen.nl
- Passend lezen: Dit is een website van Dedicon waar je onder andere
luisterboeken gratis kunt downloaden als je een account aanmaakt. Zij
verlangen wel een kopie van je dyslexieverklaring. Via www.dedicon.nl kun je
ook je schoolboeken in allerlei bestanden bestellen als download.
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=home met een
collectie van 72.000 ingesproken boeken, kranten tijdschriften etc..
- Andere interessante websites:
www.leesplein.nl kijk bij 15+ . Ook een service van de bibliotheek met
boekenlijsten per niveau.
www.youngadults.nl met leestips voor boeken in Ne, En,Fa, Du
www.lezenvoordelijst.nl met boekentips in Ne, Du en Fries en uitleg over de
leesniveaus.
https://www.youtube.com/channel/UCv6uvo9f9qpVZ512Rkg7UxA voor
luisterboeken in het Nederlands.
https://www.youtube.com/user/GreatestAudioBooks voor luisterboeken in het
Engels.
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