www.yoleo.nl

gebruiksaanwijzing Yoleo lezen

digitaal voorleesprogramma op maat

Wat is Yoleo lezen
Yoleo is een digitaal voorleesprogramma op maat.
Yoleo motiveert kinderen om te lezen! Lezen met Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst
wordt getoond en voorgelezen. Je leest mee in een tempo dat bij je past. Een gele cursor
geeft aan waar je bent. Je kan het tempo instellen. Je kan de meelees tekst ook groter
maken.
Met een Biebpas nummer kun je inloggen op het leesspel
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk
te maken! Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te
richten.
Gebruiksaanwijzing
a) zonder Biebpas (van kind of ouder)
Je kan gewoon boeken uitzoeken in de digitale Bieb. Het boek wordt voorgelezen en
jij leest mee.
● Ga naar www.yoleo.nl

●
●

Ga naar “bekijk alle boeken”
Kies een boek dat bij jouw leesniveau past (bijv. E4, M6, Avi
plus)

●

Klik op “uitproberen”

●

Sla een paar bladzijden om >, tot na de inhoud

●

Klik op play

●

Stel met + of - de voorleessnelheid in

●

, de tekst wordt voorgelezen

Lees mee met de gele cursor in het boek, of lees de zin mee aan de zijkant.
Deze kan je met A+ ook groter maken en met T+ dikker

www.yoleo.nl
ja

b) met Biebpas van kind of ouder
● Ga naar www.yoleo.nl
● Bekijk e.v. het filmpje Dit kan je doen met Yoleo lezen
● Ga naar “ik wil nu lezen”
● Al eerder bij Yoleo lezen geweest op school? Vul je gegevens in.

●

Nieuw op Yoleo, maar heb jij (of je ouder/verzorger) een Biebpas: druk op
NEE, vul de gegevens in en klik op “registreren”.
Nee

●

Hiermee ga je

1. naar je gegevens en je d
 igitale spel kamer
2. naar je behaalde punten

boek (gebruiksaanwijzing, zie boven)

3. naar je 

4. naar het spel → inrichten van je kamer
Bij elke keer dat je in je boek (mee) leest, verdien je
punten, om je kamer in te richten

Wij wensen je veel leesplezier!!
team SBO Park & Dijk

