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Je vindt er ook tips voor Makkelijk Lezen
apps!
Voor leerkrachten en scholen heeft ARhus
extra diensten uitgewerkt. Contacteer
makkie@arhus.be voor meer info.

Afspraak met Makkie

Mama,
dat boek
staat vol
woorden!
Thomas, 8 jaar

Wil je een afspraak met Makkie voor
leestips op maat? Dat kan! Vul een
formulier in op
www.arhus.be/Afspraak-met-Makkie om
een afspraak te maken met een
gespecialiseerde medewerker van ARhus
die jou op weg helpt om geschikt leesvoer
te vinden.
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Welkom op
het Makkelijk
Lezen Plein!

ARhus wil leesplezier
voor iedereen!
Niet iedereen vindt
lezen leuk, omdat het
soms moeilijk gaat.
Maar ook voor jou
bestaan er leuke
boeken die lezen
makkelijker maken.
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Meer informatie

tablet

Het Makkelijk
Lezen Plein,
voor wie?

Wat hebben we
in huis?
› MAKKELIJK LEESBARE BOEKEN

› DAISY LUISTERBOEKEN

Boeken met een aangepaste inhoud en

Daisyboeken zijn speciale luisterboeken,

Iedereen met een leesbeperking kan

lay-out. Zowel leesboeken, weetjesboeken
Kinderen met een visuele beperking,

die je kan hanteren als een gewoon boek.

gratis lid worden van Luisterpunt

(bv. voor een spreekbeurt) als strips. Ook

dyslexie, leesachterstand, … Kinderen

Je kan in één ruk doorlezen, maar je kan

om Daisyboeken te lenen.

boeken in een dyslexievriendelijk

die Nederlands leren of een andere

ook door het boek bladeren, stukken

In ARhus vind je ook een aantal

lettertype.

opnieuw beluisteren, stiekem vooruit lezen,

Daisyboeken (cd-rom), en een

een bladwijzer plaatsen, … Of het boek

Daisyspeler.

moedertaal spreken.
Volg Makkie naar het Makkelijk Lezen

net trager laten voorlezen. Meestal
› LUISTERBOEKEN EN HOORSPELEN

Plein!

› DOCUMENTAIRES
Bij luisterboeken wordt het verhaal

TIP

Vlaams gesproken!
Hoe werkt het?

voorgelezen op cd. Ideaal voor in de

Over allerhande onderwerpen bestaat

auto. Maar ook om te beluisteren bij het

Daisyboeken worden gemaakt door de

In ARhus afdeling De Munt en Rumbeke

er niet alleen een boek maar ook een

lezen. Hoorspelen zijn heuse vertellingen

Luisterpuntbibliotheek (www.ikhaatlezen.be).

vind je de meeste materialen samen op

documentaire.

met geluidseffecten. Bij elk hoorspel

Je kan ze lenen en lezen:

het Makkelijk Lezen Plein (jeugdafdeling).

vind je ook een boek.

- via de app Anderslezen

Ook in de afdelingen Beveren en

- via streaming op de web-speler

Gitsestraat vind je deze materialen,

- cd-rom afspelen met gratis

maar dan niet op een apart rek.
Je herkent ze aan hun oranje
sticker of Makkie-sticker.

Daisy-software
- cd-rom afspelen op speciaal
toestel, de Daisyspeler

› VERFILMDE JEUGDBOEKEN
Heb je nood aan wat ondersteuning,
dan kan de film een prima hulpmiddel
zijn. Je ontdekt de verhalen die tot
leven zijn gebracht.

