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Kinderboekenplatform Booqees heeft er een belangrijke functionaliteit bij. Dankzij de gloednieuwe opnamefunctie
is het voor abonnees mogelijk om zelf audioboeken in te spreken. Zo kunnen kinderen worden voorgelezen door hun
vader of moeder… ook als die er niet is.
Voorlezen is niet alleen plezierig; het is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Voorlezen prikkelt de fantasie. Ook stimuleert het de taalontwikkeling en sociaal-emotionele vaardigheden. Maar het is bovenal een gezellige bezigheid van ouder en
kind.
Maar wat als je voor je werk naar het buitenland moet? Of regelmatig laat thuiskomt en voor de zoveelste keer het voorleesmoment met je kind misloopt? Kinderen hechten erg aan dit soort kleine rituelen. Gelukkig biedt digitale kinderboekenbibliotheek Booqees [Boe-kies] uitkomst.
Met de opnamefunctie van Booqees is het mogelijk om zelf een tekst in te spreken. Het werkt heel eenvoudig: in de ebooks
voor 3 tot 6-jarigen bevindt zich een knop met ‘start opname’. De voorlezer tikt hierop en leest vanaf een tablet of smartphone
de tekst voor. Is de ingesproken tekst naar wens? Dan wordt de volgende pagina ingesproken, en zo verder. Kinderen kunnen
daarna op hun gemak en op elk gewenst moment naar het persoonlijk ingesproken audioboek luisteren.
Kinderboekenredacteur en leesbevorderaar Rikky Schrever: “Jaarlijks ga ik naar de boekenbeurs in Frankfurt en ben dan, net
als duizenden andere ouders, een paar dagen van huis. Vooral voor mijn jongste dochter is dat best een gemis omdat ik haar
elke avond voorlees. Zo leuk dat ik nu de mogelijkheid heb om van tevoren een verhaaltje met persoonlijke boodschap in te
spreken!”
Maar niet alleen voor ouders (en opa’s en oma’s!) is de opnamefunctie een uitkomst. Kinderen vinden het ook heel leuk om
naar hun eigen stem te luisteren. Op jonge leeftijd kunnen zij nog niet lezen wat er staat, maar wel zelf een verhaal vertellen
op basis van wat ze zien. En dat is dan weer goed voor de taal- en spraakontwikkeling van je kind.
Booqees is beschikbaar voor Apple iPad, iPhone en Android-tablets en -telefoons. Probeer Booqees de eerste maand voor
maar € 1,-! Meer informatie hierover beschikbaar op www.booqees.nl.
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