Beoordelingscriteria voor digitale prentenboeken
Naam boek

Ingevuld door: _____________________________ Klas: ____

Soort boek

Voorleesstem

Afbeeldingen

Interactiviteit

Navigatie

Extra’s

Cijfer

Zijn het alleen
afbeeldingen? Wordt er
tekst getoond? Is het een
filmpje? Is het een lang
verhaal? Is er reclame in
beeld?

Is de stem duidelijk te
verstaan? Klinkt het
voorlezen aantrekkelijk?

Zijn de afbeeldingen
aantrekkelijk
vormgegeven voor
kinderen?

Zijn er (veel) onderdelen
waar je op kunt klikken
en waar vervolgens iets
gebeurt? Heeft deze
interactiviteit een
meerwaarde?

Is de navigatie duidelijk
voor jonge kinderen?
Wordt er toelichting
gegeven in audio voor
kinderen die nog niet
kunnen lezen?

Zijn er extra’s
toegevoegd aan het
boek, zoals kleurplaten of
spelletjes? Is duidelijk
wat de bedoeling is?

Eindwaardering

Geef in elk vak een korte toelichting en een waardering in de vorm van -- / - / 0 / + / ++.
In de laatste kolom geef je tenslotte een waardering in de vorm van een cijfer (op een schaal van 1 tot 10).
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