
Voor ouders of kinderen die nog op zoek zijn naar alternatieve (speelse) oefeningen of andere 

activiteiten dan de schoolse taken, vinden jullie hieronder nog wat inspiratie. 

 

Gratis (voor)leesboeken of verhalen 

• https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/node/1178 

• https://www.fundels.com/ 

• https://www.wepboek.n/ 

• https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/ 

• https://devoorleeshoek.nl/ 

• http://www.leesmevoor.nl/index.htm 

• http://www.gratiskinderboek.nl/ 

• https://www.leesletters.nl/Theaterlezen/Gratis-

downloads?mc_cid=2c4d48bc56&mc_eid=f037480b62 

• https://www.eduboek.nl/ 

• https://www.facebook.com/Crups-de-Rups-en-zijn-VoorleesVriendjes-107432360905504/ 

• Aanbod in Bingel is zo te vinden:  

https://bingelsite.helpdocs.io/digitale-boekenkast/hoe-kiezen-de-leerlingen-een-boek-in-de-

digitale-boekenkast?mc_cid=2c4d48bc56&mc_eid=f037480b62 

• Ook bol.com biedt momenteel zeer goedkoop een aantal luisterboeken/kinderboeken aan. 

  

 

Leerspelletjes, online oefeningen en (tijdelijke gratis) apps 

 

Aanbod voor verschillende leeftijden, vakken en interesses: 

• Instructiefilmpjes met uitleg: https://www.xnapda.be/ (momenteel alle filmpjes gratis) 

• https://www.computermeester.be/ 

• https://www.spelletjesplein.nl/ 

• https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/ 

• http://oud.onlineklas.nl/index.asp 

• https://www.taal-oefenen.nl/ 

• https://www.nedbox.be/ 

• App LocoMini (betalend) 

  

Aanbod vooral gericht op kleuters (en eerste leerjaar): 

• http://www.kleuterspel.be/ 

• https://kleutersdigitaal.nl/apps/ (lijst met verschillende apps, gratis of betalend) 

• http://lettercircusdigitaal.delubas.nl/ 

• https://communicatie.uitgeverijaverbode.be/gratis-doremi/ 

• Woordspelletjes spelen: rijmen (mondeling of via een rijmdomino), zoek woorden die 

beginnen met een bepaalde letter bv. soep, sok,… (je kan de voorwerpen ook buiten/in huis 

proberen zoeken), woordenslinger,... 

 

Taal/Nederlands: 

• https://elena-nederlands.org/ 
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• https://www.joepienederlands.be/ (Door een 'tijdel' aan te vragen, kan je tijdelijk gratis 

gebruik maken van dit aanbod.) 

• Apps van Suus & Luuk (betalend, helaas nog niet in thema lente) 

• Samen een activiteit of klusjes uitvoeren (koken, tuinieren bv. zaaien, parcours afleggen, 

knutselen, tekenen, de was sorteren,...) waarbij je elkaar (om de beurt) opdrachten geeft 

• Woordspelletjes spelen: rijmen (mondeling of via een rijmdomino), zoek woorden die 

beginnen met een bepaalde letter bv. soep, sok,… (je kan de voorwerpen ook buiten/in huis 

proberen zoeken), woordenslinger,... 

• ‘Ik ga naar de winkel en ik koop…’/ ‘Ik ben op school en ik zie…’/’Ik loop op straat en ik zie…’ 

• Pictionary + een zin maken over de tekening 

• Wie/Wat ben ik? = Ben ik een banaan? 

  

Spelling: 

• https://basisonderwijs.online/spellingoefenen.html 

• https://www.woordkasteel.com/wkasteel/indexw.htm 

• https://www.woordkasteel.com/online/index.php 

• Galgje 

  

Lezen: 

• http://www.wablieft.be/nl/wablieft 

https://www.avi-lezen.nl/site/k-portal/kinderen.htm 

• https://www.nieuwsbegrip.nl/ 

• Karaton: https://www.karaton.be/corona-promo/ (2 weken gratis, korting op jaarlicentie) 

• Lezergame: https://sensotec.be/product/lezergame/ (tijdelijk gratis tot eind april) 

  

Rekenen: 

• https://www.rekenen.nl/ 

• http://rekenen.leukespellen.be/ 

• https://www.10monkeys.com/nl/ 

• https://www.demaaltafels.be/ 

• https://www.tafelsoefenen.nl/ 

• https://www.woordkasteel.com/sommenwebsite/indexsp.htm 

  

  

Andere leuke activiteiten om doorheen de dag te proberen 

• Postkaarten: https://www.ikandaworkshops.be/ikanda-online.html 

IKANDA heeft van een aantal tekeningen leuke postkaarten gemaakt. Je kan ze afprinten, 

inkleuren en opsturen naar je grootouders, buren, … mensen die je hiermee blij kan maken. 

• Kleurplaten: https://www.amant.be/gratisdownloads/c5ad254e-8dd9-458d-a2ed-

7525fac13b1e 

• Origami: http://www.origamivoorkinderen.nl/ 

• Knutselen: http://www.knutselsvoorkinderen.nl/ 

• Fantasie: eigen verzonnen verhaal of verhaal van een boek/film/… naspelen met 

legomannetjes of poppen 
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• Creatieve tips van Villa Basta: https://www.facebook.com/groups/voorraadkast/ 

of https://voorraadkast.villabasta.be 

• Muzikaal experimenteren: https://musiclab.chromeexperiments.com/ 

• Muziek: https://www.leskwartier.nl/ biedt online muzieklessen van een kwartier. 

• Team Talento: leren schaken, dammen, striptekenen, dansen, bewegen, drummen,... 

https://www.teamtalento.nl/ (momenteel alle activiteiten gratis) 

• Smart games: https://www.smartgameslive.com/nl (momenteel gratis toegang na 

regristratie) 

• Proefjes: proefjes.nl 

• Programmeren: https://codescool.odisee.be/nl/start-scratch (Scratch opdrachten, 

momenteel geen login nodig) of https://kodekraker.watnou.nl/ (geen login nodig) of 

https://bomberbot.com/nl/thuis/ (na registratie momenteel gratis toegang) 

• Bouwenplannen, stappenplannen, patronen volgen (lego, Knexx, strijkparels,…) 

• Puzzelen 

• Bewegen: maak binnen/buiten een bewegingsparcours (klimmen, springen, evenwicht,…), 

tikspelen, balvaardigheden (gooien, vangen, stampen,…), kinderyoga,... 

  

 

Info rond corona en omgaan met zorgen 

• Filmpje met uitleg over het corona-virus: 

https://www.youtube.com/watch?v=VADCv4FOPwA 

• Filmpje met uitleg over de maatregelen bij de heropening van de scholen, winkels,… en de 

maatregelen die bij de heropstart genomen moeten worden: 

https://www.facebook.com/zitdazo/videos/2681008968825023/?v=2681008968825023  

  

 

Tips om de dag structuur te geven en kinderen te leren omgaan met zelfstandigheid 

• https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2019/09/Structuurkaarten_Zelfstandig.pdf  

• https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2019/09/Structuurkaarten_Huiswerk.pdf 
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