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Klasbibliotheek BiB-BoX van uitgeverij VAN IN nu ook op
bingel
Voorleesmoment op Boekenbeurs zet online bibliotheek in de verf
Wommelgem/Louvain-la-Neuve, xx oktober – De BiB-BoX van educatieve uitgeverij
VAN IN is voortaan ook beschikbaar via bingel, het online leerplatform voor de
lagere school. De BiB-BoX bestaat uit 121 jeugdboeken van Vlaamse auteurs. De
box zorgt ervoor dat elke leerling een gepast aanbod krijgt voor zijn of haar
leesniveau en werd ontworpen met oog voor diversiteit in de hedendaagse
samenleving. Vanaf het begin van dit schooljaar is de BiB-BoX ook digitaal te lezen
via het online platform bingel.be. Op die manier is de BiB-BoX uniek: het is niet
alleen een bibliotheek voor in de klas, maar ook voor thuis. Om die digitalisering te
benadrukken is er op 2 november een voorleesmoment op de Boekenbeurs in
Antwerpen.
De BiB-BoX van uitgeverij VAN IN wordt door meer dan 130 Vlaamse scholen gebruikt. Het
systeem bestaat uit 5 boxen met in totaal 121 titels die elk afgestemd zijn op de noden van
een bepaalde leeftijd en leesniveau. Die boeken zijn van de hand van gerenommeerde
Vlaamse jeugdauteurs als Frank Pollet, Brigitte Minne, Do Van Ranst, Joke Guns, Kaat
Vrancken en vele anderen. De boeken kunnen gekoppeld worden aan oefeningen die zowel
focussen op technisch als op begrijpend lezen, en aan oefeningen die de nadruk leggen op
woordenschat.
Alle inhoud van de BiB-BoX is sinds kort ook digitaal te raadplegen via het online leerplatform
bingel.be voor de leerlingen en via het platform ‘Mijn VAN IN’ voor de leerkrachten. De
leerkrachten kunnen specifieke leesopdrachten geven, rekening houdend met het niveau van
elk kind. Ze kunnen het lezen van de leerlingen van dichtbij opvolgen via de opnamefunctie,
ze kunnen boeken aanraden en leestechnische oefeningen, woordenschatoefeningen en
vragen begrijpend lezen bij elk boek als opdracht aanreiken.
De leerling vindt een hele batterij aan leuke leesboeken. Bij elk boek is er leesondersteuning
opgenomen, zodat een zwakkere lezer woorden of tekstdelen kan beluisteren terwijl de
woorden oplichten.

Differentiatie
De digitalisering van het leesmateriaal maakt het nog makkelijker om de sterktes van de BiBBoX uit te spelen. Elk boek is gekoppeld aan een bepaald AVI-niveau. Dat genormeerd
systeem stelt bij elk kind het leestechnisch niveau vast. Binnen elke box is differentiatie
mogelijk. “De inhoud is daar ook op afgestemd”, zegt Erwin Lenaers, uitgever bij VAN IN. “Zo
hoeft een kind van het vijfde leerjaar met een lager leesniveau niet terug te grijpen naar
boeken over onderwerpen die meer op maat zijn van kleinere kinderen. Hij vindt in de BiBBoX leestechnisch haalbare boeken met onderwerpen die aanlsuiten bij zijn leefwereld.
Omgekeerd zijn er voor kinderen die een hoger leesniveau halen, ook specifieke boeken. Dat
betekent dat een kind uit het eerste leerjaar toch een leestechnisch ‘moeilijker’ boek kan
lezen over een onderwerp dat bij zijn leeftijd past.”
De BiB-BoX besteedt verder veel aandacht aan een positieve benadering van diversiteit. “De
boeken zijn een weerspiegeling van de maatschappij”, zegt Lenaers. “Het gaat dus niet alleen
om ‘klassieke’ beelden zoals het gezin met een papa, een mama en twee kinderen. We
besteden aandacht aan andere culturen, verschillende gezinsvormen en kinderen die anders
zijn. We hebben zowel de illustratoren als de auteurs gevraagd om daar de nadruk op te
leggen en zij hebben dat uitstekend gedaan.”
Boekenbeurs
Op de Boekenbeurs in Antwerpen zal VAN IN de digitalisering van de BiB-BoX extra in de verf
zetten met een voorleesmoment. Het evenement vindt plaats op 2 november, de dag van het
lager onderwijs. De auteurs Frank Pollet en Do Van Ranst zullen er op de stand van uitgeverij
VAN IN en haar dochterbedrijf De Boeck elk een half uur voorlezen uit hun eigen boeken.
Tussen 11u en 11u30 leest auteur Frank Pollet voor uit zijn boek ‘Ezels!’. Pollet is de winnaar
van de Prijs van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen in de categorie van 10- tot 12-jarigen
met zijn boek 'Want een ezel is een voorbeeldig mens!'.
Tussen 14u en 14u30 leest de gerenommeerde kinder- en jeugdauteur Do Van Ranst voor uit
een van zijn werken voor de BiB-BoX.
VAN IN besteedt ook buiten de promotiedag op 2 november nog gedurende de hele
Boekenbeurs aandacht aan de BiB-BoX op haar stand. Daarnaast kan men er ook
kennismaken met de bekende online leerplatformen bingel (voor het lager onderwijs) en
diddit (voor het middelbaar onderwijs).
Meer informatie vindt u op www.bibbox.be, www.vanin.be en www.boekenbeurs.be.

Wenst u meer informatie of een interview over dit onderwerp, gelieve dan contact
op te nemen met Jelle Couder bij Luna: 02 658 02 79 / 0496 83 01 72 /
jelle@luna.be

Over VAN IN
VAN IN is de grootste educatieve uitgeverij in België. De uitgeverij ontwikkelt innoverende
leermiddelen die zo dicht mogelijk aansluiten bij wat leerlingen en leerkrachten nodig hebben.
Het doel is het boeken van maximale leerwinst, met oog voor hoge kwaliteit en
gebruiksvriendelijkheid.
VAN IN, opgericht in 1833, telt 127 medewerkers en is gevestigd in Wommelgem en LouvainLa-Neuve. VAN IN maakt deel uit van de internationale Sanoma Learning groep. Meer dan
ooit wil de uitgeverij dé Belgische expert zijn in kwaliteitsvolle oplossingen voor scholen,
leerkrachten en leerlingen, met oog voor mensen en een hart voor onderwijs.

In juni 2016 nam Uitgeverij VAN IN zijn sectorgenoot De Boeck over. De Boeck stelt een 90tal mensen tewerk in kantoren in Berchem en Louvain-La-Neuve en behoort tot de top vijf
qua educatieve uitgevers in België. Beide uitgevers willen met een sterker en uitgebreider
aanbod de markt in Vlaanderen, Brussel én Wallonië bedienen, zowel voor het basis- als het
secundair onderwijs.

