Bereslimme Boeken
(3-7 jaar)
Bereslimme Boeken zijn interactieve films van prentenboeken voor jonge kinderen. De films
zijn uitstekend voor hun taalontwikkeling. Beeld, geluid en cameraperspectief zorgen ervoor
dat zij het verhaal beter begrijpen. Zo leren de kinderen meer nieuwe woorden en
zinsconstructies. Tijdens de films stellen de speelmaatjes Mik en Melle vragen over het
verhaal en helpen ze bij het vinden van het antwoord. De hulp wordt afgestemd op het
leergedrag van het individuele kind. Hierdoor wordt behalve de taalontwikkeling ook het
leergedrag van het kind gestimuleerd.

Uit onderzoek (Universiteit Leiden) blijkt:
Peuters en kleuters begrijpen het verhaal beter en leren nieuwe woorden en
zinsconstructies
Kinderen met een taalachterstand leren met digitale prentenboeken in een half
uur tijd 5 à 6 nieuwe woorden (gemiddeld 2 à 3 per dag)
Ook zeer effectief voor te drukke of te afwachtende kinderen, die minder
profiteren van groepsprocessen / klassikale lessen

Voor kinderen:
Meer en vaker genieten van mooie verhalen
Meer nieuwe woorden leren
Speelmaatjes die altijd helpen bij de vragen

Voor ouders / opvoeders:

Pedagogisch verantwoorde games
Draagt bij aan de taalontwikkeling van uw kind
Thuis meer taal leren op een leuke manier

Voor leerkrachten:
Bewezen effectief: verhaalbegrip en woordenschat nemen toe
Zeer geschikt voor differentiatie in het taalonderwijs
Handelingssuggesties afgestemd op het individuele kind
Gemakkelijk inpasbaar in de les en vrije tijd
Makkelijke manier om boeken te herhalen: dat is heel leerzaam!
De leerkracht kan ouders de mogelijkheid geven om thuis te werken met Bereslim

Voor onderzoekers:
Alle Bereslim modules worden ontwikkeld op het Bereslim platform
Het Bereslim platform is het 'state of the art' meetinstrument voor longitudinaal
onderzoek naar de ontwikkeling van jonge kinderen via games
Het is webgebaseerd en op ieder schaalniveau inzetbaar, variërend van 'lab
condities' tot de volledige gebruikers groep, waaronder honderden scholen,
bibliotheken en thuisgebruikers

www.bereslim.nl

Een voorloper van
Bereslimme Boeken won
in 2007 de Nationale
Alfabetiseringsprijs

