
    

 
 
 
 

    

mede mogelijk gemaakt door 

 
 
 
 
 

Voor Voor Voor Voor meer informatie:meer informatie:meer informatie:meer informatie:    

www.makkelijklezenplein.nl 
www.anderslezen.nl 

www.luistereenboek.nl 
www.balansdigitaal.nl 

www.steunpuntdyslexie.nl 
www.dyslexienet.nl.nu 

www.tbraams.nl 
 

    

 
De volgende bibliotheken hebben een 

Makkelijk Lezen Plein: 
 
  

Bibliotheek MargratenBibliotheek MargratenBibliotheek MargratenBibliotheek Margraten    

Schinkepoort 69 
6269 DZ Margraten 
Tel. 043-4589151 

 
     

Bibliotheek VaalsBibliotheek VaalsBibliotheek VaalsBibliotheek Vaals    

St. Jozefplein 51 
6291 HH Vaals 

Tel. 043-3080110 
 

 

 

Let op! 

Met een pasje van een van de 
Heuvellandbibliotheken kan iedereen 
materialen lenen bij het MLP in 
Margraten of Vaals. 
  
 

www.heuvellandbibliotheken.nlwww.heuvellandbibliotheken.nlwww.heuvellandbibliotheken.nlwww.heuvellandbibliotheken.nl 
        

    
    

MMaakkkkeelliijjkk  

LLeezzeenn  

PPlleeiinn  
    

Informatie voor ouders en opvoeders. 
    
    

    
 

 

Als uw kind lezen moeilijk vindt. 



    

Leuke, spannende enLeuke, spannende enLeuke, spannende enLeuke, spannende en    

makkelijke boekenmakkelijke boekenmakkelijke boekenmakkelijke boeken    
    
Eén op de tien kinderen heeft moeite 
met lezen. In de bibliotheek krijgen zij 
voortaan een VIP-behandeling. Want de 
leukste en spannendste boeken die ook 
nog eens makkelijk te lezen zijn, vinden 
zij samen met andere materialen op het 
Makkelijk Lezen Plein (MLP). Alles staat 
uitnodigend en herkenbaar met de 
voorkant zichtbaar gepresenteerd. 
 

Een steuntje in de rugEen steuntje in de rugEen steuntje in de rugEen steuntje in de rug 
 
Kinderen met leesproblemen vinden 
lezen meestal niet leuk. Het kost te veel 
inspanning. Maar zij moeten zich later 
wel staande houden in de maatschappij 
waar alles gebaseerd is op lezen. Dit 
begin al op school met werkstukken 
maken. Daarvoor moet je lezen in 
boeken of op Internet. 
 
 

    

Voor wie?Voor wie?Voor wie?Voor wie?    
 
Het Makkelijk Lezen Plein is er voor 
kinderen van 8 tot 13 jaar met 
leesproblemen zoals Dyslexie, 
concentratiestoornis of ADHD en 
allochtone kinderen met een 
taalachterstand. Voor al deze kinderen 
is het MLP. 
 

 
 

De De De De collectiecollectiecollectiecollectie    
    

 Voorleesboeken:Voorleesboeken:Voorleesboeken:Voorleesboeken: door te 
luisteren naar voorlezen verwerven 
kinderen een grote woordenschat en 
een beter tekstbegrip. 

 
 Luisterboeken:Luisterboeken:Luisterboeken:Luisterboeken: de tekst van 
kinderenboeken wordt volledig 
voorgelezen op cd. Zo kunnen 
kinderen zelfstandig genieten van een 
boek. 
 Spannende, leuke leesboeken:Spannende, leuke leesboeken:Spannende, leuke leesboeken:Spannende, leuke leesboeken: 
boeken die vanaf de eerste bladzijde 
boeiend of spannend zijn en 
makkelijk om te lezen. 
 Verfilmde boeken op dvd:Verfilmde boeken op dvd:Verfilmde boeken op dvd:Verfilmde boeken op dvd: veel 
leuke jeugdboeken zijn verfilmd. Hier 
kunnen kinderen die moeite hebben 
met lezen de rijke belevingswereld 
van verhalen en boeken ervaren. 
 Informatieve dvd’s:Informatieve dvd’s:Informatieve dvd’s:Informatieve dvd’s: over 
onderwerpen zoals rekenen, taal, 
natuur, dier, mensen of techniek. Hier 
staat aantrekkelijk materiaal voor een 
werkstuk of spreekbeurt. 
 Makkelijk te lezen informatieve Makkelijk te lezen informatieve Makkelijk te lezen informatieve Makkelijk te lezen informatieve 

boeken:boeken:boeken:boeken: voor werkstukken en 
spreekbeurten zijn boeken 
bijeengebracht met niet te veel tekst, 
een rustige lay-out en met duidelijke 
letters. 

 


