
 

 
 
Vernieuwde website Jeugdbieb.nl 
  
Paterswolde/Oss, 4 februari 2016 - Onlangs is de website van Jeugdbieb compleet 
vernieuwd. Kinderen kunnen via computer, tablet of smartphone op de website 
Jeugdbieb.nl betrouwbare informatie vinden. Jeugdbieb biedt actuele informatie over alles 
wat kinderen interesseert en bezighoudt. Geschikt voor gebruik op school en reuzehandig 
bij het maken van werkstukken en presentaties. Ontdek het nieuwe Jeugdbieb via 
www.jeugdbieb.nl. 
  
Jeugdbieb is veilig 
Jeugdbieb biedt al 15 jaar lang betrouwbare en actuele informatie. De website geeft kinderen op 
een verantwoorde manier toegang tot nieuws en actualiteiten, informatieve websites, filmpjes en 
apps. Onder 'verantwoord' verstaat Jeugdbieb informatie zonder reclame, ongewenste inhoud of 
dubieuze afbeeldingen. Ook moet de informatie passen bij de leeftijd van het kind. 
  
De inhoud van Jeugdbieb wordt niet automatisch gegenereerd maar vóór plaatsing door de 
ervaren webredactie gescreend en beoordeeld. 
  
Op de vernieuwde site is de zoekfunctie verbeterd, net als de mogelijkheid om te filteren op groep 
en dus op leeftijd (peuters, groep 1 t/m 8, iedereen). Nieuw is 'Mijn Lijstje' om informatie te 
bewaren of met anderen te delen. 
 
Start bij Jeugdbieb 
Jeugdbieb is een goede start voor het zoeken naar informatie voor een presentatie of werkstuk. 
Zowel op school als thuis. Zoekwoorden helpen de kinderen om gericht te zoeken. Nieuwsgierig 
rondneuzen kan ook. Op Jeugdbieb valt genoeg te ontdekken! Kinderen vergroten zo 
spelenderwijs hun kennis over allerlei onderwerpen. Niet voor niets is het motto van Jeugdbieb 
'Zoeken – vinden – weten'. 
  
Leestips voor en door kinderen 
Jeugdbieb vindt ook leesbevordering belangrijk. De 'LeesTippers', een aantal leesgrage kinderen 
uit de groepen 5 t/m 8, schrijven voor Jeugdbieb recensies bij de nieuwste kinderboeken. De 
webredactie plaatst de leestips vervolgens op Jeugdbieb.nl. 
  
Jeugdbieb op school 
Sinds begin 2015 werkt Jeugdbieb samen met Nieuwsbegrip. Wekelijks maakt Nieuwsbegrip 
actuele themalessen voor begrijpend lezen, rekenen en schrijven. Jeugdbieb verzorgt 
bijpassende lijstjes met leuke, geschikte boektitels en interessante websites. 
 

http://www.jeugdbieb.nl/
http://connect.oclc.org/e/47682/gdbieb-nl-stimuleert-het-lezen/2x8k1l/127092445
http://www.nieuwsbegrip.nl/over-nieuwsbegrip/over-nieuwsbegrip


Verder is Jeugdbieb geïntegreerd met schoolWise, de scholenportal van honderden 
schoolmediatheken in Nederland. Jeugdbieb.nl kunt u ook opnemen binnen de digitale 
leeromgeving (ELO) van uw school. De informatie van Jeugdbieb kunt u inzetten bij de diverse 
lessen in het basisonderwijs. Bij rekenen, taal en lezen maar ook bij wereldoriëntatie, wetenschap 
en techniek of de creatieve vakken. 
  

http://bicat.com/producten/schoolwise

