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Boeken luisteren met SUPERBOEK 
 
Boeken lezen is belangrijk en leuk. Maar voor kinderen met een leesbeperking is 
lezen vooral moeilijk. Dan is het fijn dat je naar boeken kunt luisteren. De 
afgelopen twee jaren hebben we kinderen luisterboeken aangeboden. We zijn 
door deze ervaring en de reacties van de kinderen, heel positief over 
luisterboeken geworden. Kinderen die anders nooit een dik boek zouden kiezen, 
genoten nu wel van de prachtige verhalen.  
 
We hebben nu een manier gevonden om het aanbod van luisterboeken voor deze kinderen enorm uit 
te breiden.  
Superboek is een site die duizenden boeken biedt voor alle leeftijden. De boeken zijn via streaming te 
beluisteren op de telefoon, tablet of op de computer.  
Het lezen van boeken via Superboek is gratis voor iedereen met een leesbeperking. Met een 
leesbeperking wordt iedereen bedoeld die moeite heeft met lezen. 
Kinderen tot 12 jaar kunnen zich door hun ouders laten inschrijven. Vanaf 12 jaar mogen kinderen 
zichzelf inschrijven. De school mag zich echter niet inschrijven! 
 
Wat we u vragen is om uw kind aan te melden bij superboek.nl. Kinderen die aangemeld zijn kunnen via 
hun account thuis, maar ook op school, boeken luisteren. Ze kunnen zo kiezen uit duizenden titels.  
 

Inschrijven gaat als volgt: 
Ga naar de site van superboek: superboek.nl 
Klik op inschrijven rechtsboven op het scherm 
Vul het inschrijfformulier in, geef bij de reden aan dat uw kind 
dyslexie heeft of grote moeite met (leren) lezen 
Check uw email, als het goed is heeft u een mail met een 
activatielink 
Activeer het account en maak een nieuw wachtwoord aan.  
U kunt, samen met u kind, meteen een boek uitzoeken om te 
luisteren. 

 

Boeken luisteren met Superboek 

http://www.superboek.nl/vragen/hoe-werkt-streaming/
http://www.superboek.nl/vragen/wat-verstaat-superboek-onder-een-leesbeperking/
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Superboek belt soms nog om de aanvraag te controleren. Geef dan ook aan dat uw kind dyslexie heeft 
of grote moeite met (leren) lezen. 
 
Op de Bolder proberen we alle kinderen het plezier in lezen te laten ervaren. We hopen dat we kunnen 
rekenen op uw hulp.  

 

 

 

  


