
 

 

HOE ZET IK DE TALENTBIB VOORLOPIG IN? 

De digitale TALENTBIB bevat de fictieboekjes uit de gedrukte TALENTBIB in verschillende leesniveaus 

en de boekjes non-fictie in het basisniveau. Het is de bedoeling dat de digitale boekenkast het juiste 

boekje kiest o.b.v. het ingestelde AVI-niveau van elk kind.  

Momenteel ondervinden we nog technische problemen bij de ontwikkeling van de digitale boekenkast 

waardoor de boekjes niet altijd juist getoond worden aan de leerlingen.  

Hoe kan je dat voorlopig oplossen? 

1. Situatie 1: Je hebt enkel toegang tot de TALENTBIB in de digitale boekenkast. 

Dan los je dit op door voor alle leerlingen het standaard AVI-niveau in te geven (of te laten staan) voor 

het specifieke leerjaar. Zo worden alle boekjes van de TALENTBIB getoond in de boekenkast van de 

leerlingen:  

• leerjaar 2: AVI M4 

• leerjaar 3: AVI M5 

• leerjaar 4: AVI M6 

• leerjaar 5: AVI M6 

• leerjaar 6: AVI M6 

 

Als een leerling dan op de cover van een fictieboekje klikt, krijgt hij/zij de verschillende niveaus 

aangeboden: jij bepaalt dan als leerkracht welke versie je leerlingen moeten lezen:  

B = basisniveau, A = aangepast (lager) niveau, C = hoger niveau (enkel voor leerjaar 2 en 3 beschikbaar) 

2. Situatie 2: Je hebt toegang tot de TALENTBIB én tot BiB-BoX in de digitale boekenkast. 

Doordat je het AVI-niveau van je leerlingen instelt om uit de BiB-BoX de juiste boekjes te laten 

selecteren, gebeurt het dat sommige leerlingen de TALENT-boekjes niet zien. Als hun AVI-niveau 

afwijkt van het standaardniveau (zie hierboven), dan zijn de TALENT-boekjes voor hen niet zichtbaar. 

BELANGRIJK: Achter de schermen zijn we volop bezig om dit probleem te verhelpen en het 

geautomatiseerd aanbieden van de juiste AVI-versie op basis van het ingevoerde AVI-niveau waar te 

maken. Eens de ontwikkeling afgerond, zullen beide producten feilloos naast elkaar werken! 

Op de volgende bladzijden tonen we jou stap voor stap hoe je de boekjes van de TALENTBIB kan 

invoegen in de digitale boekenkast van de leerlingen wanneer je gebruik maakt van de BiB-BoX.  

  



2.1. Stel het AVI-niveau van je leerlingen in. 

 

1. Klik op het startscherm op de tegel eiland. 
 

   
 

2. Open de boekenkast vanuit het linkermenu. 
 

3. Vul voor iedere leerling het AVI-niveau in. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.2. Hoe zorg ik ervoor dat de boekjes van de TALENTBIB toch in de boekenkast van de 

leerling verschijnen? 

 

 

Leerlingen openen de boekenkast door 

onderaan hun bingelscherm op de 

boek-knop te klikken. 



 
 

 

TIP: Maak tijd om dit samen met jouw leerlingen te doen of vraag de ouders op voorhand om het 

boekje dat de volgende les aan bod komt toe te voegen aan de boekenkast. Dit bespaart heel wat tijd!  

Leerlingen vinden hier de boekjes van 

de BiB-BoX terug. Deze verschijnen op 

basis van het ingegeven AVI-niveau.  

Het boekje staat nu in 

de boekenkast van 

deze leerling! 

Typ in het zoekvenster de naam van 

het boekje uit de TALENTBIB dat je aan 

de boekenkast wilt toevoegen. Klik op  

      om het toe te voegen. 


