Biebnieuws 6. Tijdschriften
Hoe meer een kind leest, hoe beter! Een goed jeugdtijdschrift doet niet onder voor een leuk boek.
Zeker jongens en de minder enthousiaste lezers maak je erg blij als ze een tijdschrift ‘mogen’ lezen.
De kracht van een tijdschrift? Veel afwisseling, veel beeld, aansprekende onderwerpen, actueel,
herkenbaar, en ook fijn: niet alleen lezen, maar ook doen (bv een quiz). Je kunt er lekker in bladeren,
je hoeft ‘m niet van begin tot einde te lezen en een tijdschrift is niet zo dik. De (kleine) blokjes tekst
en de vele plaatjes maken het makkelijker voor kinderen die lezen lastig of minder leuk vinden. Ze
zullen zo eerder plezier beleven aan lezen. Ook jongens spreekt dit vaak meer aan dan een dikke pil.
Soorten tijdschriften

Tijdschriften die erop gericht zijn kinderen dingen te leren
Door het lezen van verhalen, nieuwtjes, weetjes, en strips en het doen van opdrachtjes en
quizzen. Bijvoorbeeld:

Bobo (groep 1-2) en Okki (groep 3-4), waarin kinderen spelenderwijs bezig zijn met
letters en lezen, cijfers en rekenen, vormen, kleuren en dieren.

Wild van Freek (groep 4-5-6) en National Geographic Junior (groep 6-7-8) met allerlei
weetjes over de meest bijzondere plekken en dieren op aarde.

Het tijdschrift Zo zit dat (9 t/m 15 jaar) met antwoord op vragen over natuur en dieren,
wetenschap en techniek, sport en avontuur en computers en games.

En de wekelijks verschijnende krant Kidsweek (8-10 jaar).








Tijdschriften die erop gericht zijn kinderen te vermaken
Bijvoorbeeld strips, zoals Donald Duck (Junior), Katrien Duck en tijdschriften als Tina, Penny en
een voetbaltijdschrift als GOAL Magazine.
Donald Duck Junior is speciaal voor beginnende lezers. Dit tijdschrift heeft overzichtelijke
bladzijden, grotere letters en eenvoudig te lezen (strip)verhalen, grapjes en spelletjes.

In de Bibliotheek
In Kampen en IJsselmuiden hebben we verschillende leuke jeugdtijdschriften in de collectie. In de
Stadskazerne vind je die op verdieping 2, links achterin bij het Makkelijk Lezen Plein (MLP) en de
strips. Wees welkom en veel leesplezier!

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de Bibliotheek op school in Kampen. Volg
ons op Facebook.
Ook zijn we te volgen op Instagram. Hier vindt u kinderboekentips voor alle leeftijden.
Zoek naar Bibliotheek op school Kampen.

