
 

 

 

 

 

 

ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VAN BIB-BOX 

We hebben voor jouw school tijdelijk de toegang tot de digitale BiB-BoX’en geopend. Met een paar 

eenvoudige stappen kun je hier meteen gebruik van maken! 

1. UIT WELKE BOXEN BESTAAT BIB-BOX? 

Er zijn in totaal 5 verschillende boxen. Elke box richt zich op een bepaalde leeftijd en leesniveau: 

 
Leerjaar 1 AVI M3 – E3 

 
Leerjaar 2 AVI M4 – E4 

 
Leerjaar 3 en 4 AVI M5 – E6 

 
Differentiatiebox: onderbouw AVI M4 – E7 

 
Differentiatiebox: bovenbouw AVI E4 – M7 

 

2. HET AVI-NIVEAU INSTELLEN OP BINGEL 

Al wat jij hoeft te doen, is het AVI-niveau van elke leerling ingeven. Dit doe je 

eenvoudig via de tegel “Eiland” in de lerarenomgeving op Bingel. Scan de QR-code in 

om te lezen hoe je dat doet.  

Wanneer de AVI-niveaus door jou werden aangevuld, verschijnen de boekjes uit de BiB-BoX 

automatisch in de digitale boekenkast van jouw leerlingen. Deze selectie wordt automatisch aangepast 

aan het leesniveau van elke leerling. Je bepaalt zelf of het AVI-niveau zichtbaar is en of de 

voorleesfunctie ingeschakeld is of niet. 



 

 

3. DE DIGITALE BOEKENKAST OP BINGEL 

Benieuwd hoe leerlingen een boekje uit de BiB-BoX op Bingel kunnen lezen? Scan de 

QR-code om hier een kort filmpje over te bekijken. 

Leerlingen openen de boekenkast vanop hun startscherm door via hun account op het middelste 

icoontje in de werkbalk te klikken. 

 

Het voordeel van het digitaal lezen, is dat er bingeloefeningen zijn om te maken vóór (woordenschat) 

en na (tekstbegrip) het lezen van het boek. Bovendien kan het boek gelezen worden met 

leesondersteuning op drie verschillende tempo’s. 

 

WILLEN JULLIE DE MOGELIJKHEDEN VERDER VERKENNEN? 

Ben jij klaar voor nóg leukere leesmomenten in jouw klas? Om jouw leerlingen de nieuwste boekjes 

aan te bieden? Om elke leerling nóg beter te begeleiden? Grijp dan nu je kans en bestel jouw BiB-BoX 

op www.bib-box.be of laat je school contact opnemen met jullie educatief adviseur. Je leerlingen zullen 

je vast en zeker dankbaar zijn. Want – geef toe – lezen zou toch één groot feest moeten zijn? 

 

 
TIP 

In de digitale boekenkast zitten, naast de boekjes uit de BiB-BoX, ook boekjes uit: 

 

• de leessets bij ‘ik lees met hup en aap’  

• de boekjes uit de TALENTBIB bij TALENT 

 

http://www.bib-box.be/

