
In de praktijk getest

Ik lees met hup en aap kiest op basis van wetenschappelijk 
onderzoek aan de Universiteit Gent resoluut voor de directe 
systeemmethodiek. Nieuwe inzichten over het neurologische 
proces dat aan de basis ligt van het leren lezen blijft die keuze 
bevestigen. We verwerkten bovendien heel wat feedback van 
gebruikers. Tenslotte spreken ook de huidige gebruikers over 
betere leesresultaten en een vlotter proces bij het leren lezen.

Contact
Uitgeverij VAN IN Klantendienst, basisonderwijs@vanin.be, 
03 432 95 01, of vraag uw zichtzending aan via 
www.ikleesmethupenaap.be

Uitgeverij VAN IN,  
Nijverheidsstraat 92/5, 2160 Wommelgem, T 03 491 94 44, F 03 488 56 92, basisonderwijs@vanin.be, www.vanin.be

Bekijk de wetenschappelijke onderbouwing op

www.ikleesmethupenaap.be

“Ik ben h
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n het le
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dback te

 kunnen
 neerschrijven

bij het 
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cht heel
 handig.
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 zijn in 
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- Juf Anneke
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a is dui
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reffend, 

we 
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l enorm veel
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Verbluffend
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- Juf Heidi

De kinde
re
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opbouw is bete

r,

ook leuk
 dat er meer aandach

t is voor
 

de afzon
derlijke let

ters.”

- Juf Kristy

De kracht van ik lees met hup en aap
• Leerlingen lezen sneller en beter
• Lees-taalplezier voor de leerlingen
• Alle leerlingen kunnen mee door de preventieve en zorgbrede

aanpak
• Optimale digitale ondersteuning van leerling en leerkracht
• Wetenschappelijk onderbouwd

Meer info op
www.bingelraket.be

Meer info op
www.ikleesmethupenaap.be/zill
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7. 7. 7. 7. DigitaalDigitaalDigitaalDigitaal

Het bordboek en bordlessen

7. 7. 7. 7. DigitaalDigitaalDigitaalDigitaal

Online differentiatie modules inclusief 
aanpasbare toetsen Met 1 druk op de knop: Met 1 druk op de knop: Met 1 druk op de knop: Met 1 druk op de knop: 

verrijkingsvoorstel op maatverrijkingsvoorstel op maatverrijkingsvoorstel op maatverrijkingsvoorstel op maat
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7. 7. 7. 7. DigitaalDigitaalDigitaalDigitaal

Voor elke oefening in het leeswerkschrift 
extra inoefening via Bingel

7. 7. 7. 7. DigitaalDigitaalDigitaalDigitaal

Bingel Raket-app voor leerlingen en leerkrachten

Makkelijk van het 
leeswerkschrift naar 
de bijhorende 
oefening in Bingel

Onmiddellijke 
feedback bij de 
oefenresultaten 
van de kinderen
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8. 8. 8. 8. Materiaal voor de leerlingMateriaal voor de leerlingMateriaal voor de leerlingMateriaal voor de leerling

• Leeswerkschrift 1 – 10

• Spellingschrift aap 1 – 2

• Oefenblok spelling

• Oefenboek leesrijtjes 1- 2

• Letterschuif

• Woordenmaker

• Handpop hup

• Schrijfset Karakter

• Schrijfset D’haese

• Oefenaanbod op Bingel

8. Materiaal voor de leerkracht / klas8. Materiaal voor de leerkracht / klas8. Materiaal voor de leerkracht / klas8. Materiaal voor de leerkracht / klas

• Handleiding thema 1 – 10
• Klaspoppen hup & aap
• Vertelplaten 
• Wandplaten
• Woordkaarten
• Structureerkaarten
• Magnetisch klanken- letterbord
• Leesset A
• Leesset B
• Spellingposter
• Nieuwjaarsbrieven
• Beloningsstickers
• Stempels
• Bingel Max / Bingel Plus

Klaspoppen (70 cm)
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WIL JE MEER LEZEN OF OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN 
DE VERNIEUWINGEN?
Surf naar www.ikleesmethupenaap.be.

WIL JE DE MATERIALEN VAN IK LEES MET HUP EN 
AAP BEKIJKEN?
Vraag dan een zichtzending aan via www.ikleesmethupenaap.be
of via onze klantendienst: basisonderwijs@vanin.be.

EEN PRESENTATIE OP SCHOOL?
Neem gerust contact op met de educatief adviseur van je school. 
Je vindt de contactgegevens op www.ikleesmethupenaap.be.
  




