
 
 

 
Apps voor het leren lezen: 

 

 
Juf Jannie - Leren Lezen voor groep 3 
Zes oefeningen voor beginnende lezers en voor kleuters die al interesse hebben in leren 
lezen. 
 

 
Klankklas 3 
Oefen klanken en begrippen bij het aanvankelijk lezen. 
 

 
HK Edu Memo 
Memory-spel, in drie varianten met elk 6 moeilijkheidsgraden. Voor aanvankelijk en 
beginnende lezers. 
 

 
Aanvankelijk Lezen 
Spelenderwijs letters en woordjes leren lezen en schrijven. 
 

 
Leesstart 
Leesstart is gemaakt voor leerlingen van groep 2 en voor remediëring van leerlingen die 
achterblijven bij lezen en spellen in hogere groepen. 



 
Leestrein 
Speciaal ontwikkeld voor kinderen die net beginnen met het leren lezen. (AVI START) 
 

 
Nederlands leren met Emma 
Oefen de uitspraak op zes verschillende gebieden: vormen, boerderij, kleuren, het lichaam, 
getallen en thuis. 
 

 
Klanken 
2 letters vormen samen 1 klank. Leer: eu, oe, ei, aa, ee, oo, ie, ij, au ou, uu en de ui klanken. 
 

 
Letters flitsen plus 
Om te leren lezen is het belangrijk dat de letters geautomatiseerd zijn. Dit kunt u oefenen 
door letters te flitsen. 
 

 
Prins Bof en de magie van leren lezen 
In Prins Bof en de magie van leren lezen ontdekken jonge beginnende lezers uit groep 2 en 
groep 3 een wereld vol letters en woorden. 
 

 
Zacht zijn de wolken (begrippenversjes) 
Ebook met aandacht voor woordenschat, poëzie en rijmen. De tekst is Rian Visser en de 
tekeningen van Tineke Meirink. 
boek/oefenen 



 
Goudvis club, samen leren lezen 
Deze app is ontwikkeld om kinderen, samen met hun ouders, de eerste woorden maan, roos 
en vis te leren lezen. 
 

 
Juf Jannie - letters flitsen voor kinderen 
Leer spelenderwijs de letters automatiseren. 
 

 
Letters flitsen 
Belangrijk bij het lezen is dat de letters geautomatiseerd zijn. Dit kunt u oefenen door letters 
te flitsen. Er worden willekeurig letters getoond voor een bepaalde tijd die het kind hard moet 
opnoemen. 
 

 
Lezen en Schrijven 1 
Maak spelenderwijs kennis met de vormen en klanken van de eerste woordjes, welke 
kinderen leren op school. 
 

 
Het lettercircus 2.0 
Fien woont met haar vader Joep in een woonwagen in de duinen. Fien wil alle letters van het 
alfabet leren kennen en gaat samen met haar vader op zoek. 
 

 
Juf Jannie - de zee - woordjes leren 
Vergroot de woordenschat door spelenderwijs woorden, lidwoorden en zinnen te leren. 



 
Leer lezen 
Oefenen met het leren lezen. 
 

 
Juf Jannie - Kinderboerderij 
Ga mee met Juf Jannie als ze op bezoek gaat bij de kinderboerderij. 
 

 
Juf Jannie - Letters leren lezen 
Spelenderwijs letters leren lezen. 
 

 
Bobo Letters 
Oefen met letters en lettergrepen: welke letter hoor je vooraan en welke achteraan, 
woordstukjes en zoek dezelfde beginletter. 
 

 
Ik leer lezen deel 2 
Oefen de leesletters en schrijfletters, met fonetische en vocabulaire begrippen. Leerzame 
spelletjes, puzzels e.d. 
 

 
Ik leer lezen en tellen deel 1 
Leer lezen en tellen en uiteraard benoemen! Nederlands gesproken begrippen voor 
lettergrepen, zinnen etc. 



 
KlankCarrousel 
Bied spelenderwijs, op een kleutervriendelijke manier, de vereiste 15 letterklanken aan in 
groep 1 en 2. 
 

 
Lezen en Schrijven 2 
Oefen spelenderwijs het schrijven van woorden. 
 

 
Maan Roos Vis 
Ontwikkeld voor kinderen in groep 3. Sluit aan bij de leesmethode "Veilig leren lezen". 
 
 


