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Punten die zijn opgevallen| verbeterpunten 
 

- Er zijn een beperkt aantal boeken beschikbaar voor mensen die geen lid zijn van de 
bibliotheek. Dit kan er dus voor zorgen dat als kinderen een boek willen lezen, ze deze niet 
kunnen lezen omdat deze niet beschikbaar is. 

- De informatieve boeken, zijn geen boeken. Ik heb meerdere boeken geluisterd maar het zijn 
meer tv opnames. Er wordt in meerdere boeken ook verwezen naar “zoals op het scherm nu 
te zien is”. Denk dat het voor mensen met dyslexie dan beter is om het filmpje te kunnen 
kijken wat erbij hoort. 

- Van de informatieve boeken is het geluid niet altijd even goed. Bij sommige merk je dat ze 
zijn opgenomen van een tv programma en dat de microfoon niet goed heeft gezeten want 
daar zijn heel veel extra geluiden bij te horen. 

- Je kunt niet meelezen bij de boeken. 
- Tijdens het wisselen van de hoofdstukken zit af en toe een lange pauze waardoor het lijkt 

alsof het boek op pauze staat.  
- Het einde is niet altijd even duidelijk. Het laatste hoofdstuk begint dan wel met “Tot slot…” 

maar na dat stuk is het plots stil. Bij het boek “Level 13 Game over” stopt de verteller plots 
terwijl bij het boek “Ondergedoken als Anne Frank” wordt aan het einde nog even verteld 
wat voor boek het was en door wie het verteld werd. 

- In het boek “Ondergedoken als Anne Frank” worden verhalen voorgelezen van mensen uit de 
oorlog. Het is heel verwarrend dat een verhaal over een meisje wordt voorgelezen door een 
man. Daardoor is het verhaal niet altijd even duidelijk te begrijpen.  

- Je moet het hele boek gelezen hebben om te weten of er belangrijke punten in staan die je 
kunt gebruiken voor bijvoorbeeld je werkstuk. 

- De hoofdstukken komen niet overeen met de hoofdstukken in het boek zelf. Bij het boek 
#LaatsteVlog komen de cijfers niet overeen als je dan namelijk hoofdstuk 25 aanklikt bij de 
inhoud begint het boek te vertellen over hoofdstuk 24. Dit heeft te maken met het feit dat ze 
de inleiding van 5 seconde tellen als hoofdstuk 1. 
 

 


