
Beste leerkracht of pedagogisch medewerker,  

Jouw school of kinderdagverblijf gaat werken met Bereslim. Bereslim bestaat uit leuke, leerzame 
taalspelletjes en digitale prentenboeken om kinderen te stimuleren op het gebied van taal en 
leergedrag. 

Bereslim omvat: 

- 65 BereslimmeBoeken (digitale prentenboeken) inclusief vragen over woord- en verhaalbegrip.  
- Het adaptieve spel Letters in Beweging gericht op het fonemisch bewustzijn; 
- Het adaptieve spel Samenslim gericht op het aanleren van effectief leergedrag; 
- Het leerlingvolgsysteem en de functie om materiaal klaar te zetten voor thuis; 
- Lesmateriaal voor VVTO-Engels. 

Inmiddels zijn er zeven wetenschappelijke promotieonderzoeken naar Bereslim afgerond. Zie onze 
website voor een overzicht van de onderzoeken. 

BereslimmeBoeken 

Uit onderzoek naar digitale prentenboeken (Universiteit Leiden) blijkt dat: 

•     peuters en kleuters het verhaal beter begrijpen en nieuwe woorden en zinsconstructies leren; 
•     kinderen met een taalachterstand met behulp van digitale prentenboeken in een half uur tijd vijf 
à zes nieuwe woorden leren (normaal is dat maar twee of drie woorden per dag); 
•     digitale prentenboeken ook zeer effectief zijn voor te drukke of te afwachtende kinderen, die 
minder profiteren van groepsprocessen / klassikale lessen. 

Letters in Beweging 

Uit onderzoek naar Letters in Beweging (Universiteit Leiden) blijkt dat: 

•     Letters in Beweging in de kleuterleeftijd een nuttig hulpmiddel kan zijn bij het voorkomen van 
leesproblemen; 
•     een groep kinderen die gebruik maakt van Letters in Beweging niet alleen beter presteert op 
alfabetische taken, maar ook meer profiteert van instructie in decoderen (in vergelijking met een 
controlegroep); 
•     eind groep 4 de leesprestaties van de interventiegroep nog steeds hoger zijn dan in de 
controlegroep;  
•     kinderen met vroege achterstanden snellere leesvorderingen maken wanneer ze werken met 
Letters in Beweging dan wanneer ze hiervan geen gebruik maken; 
•     adaptieve feedback en hulp, zoals dat in Letters in Beweging wordt gegeven, essentieel is voor 
jonge kinderen om te leren van een computerprogramma. Een computerspel met dezelfde 
opdrachten en instructies, maar zonder hulp- en correctiesysteem, werkt niet. 

Samenslim 

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat spellen Samenslim effectief leergedrag 
aanleren. 

Bereslim in de klas 

De BereslimmeBoeken en de spellen Letters in Beweging en Samenslim worden door het kind op 
eigen naam gespeeld. De spellen staat altijd klaar en worden aangeboden op niveau van het kind. De 
BereslimmeBoeken worden aangeboden volgens de boekvolgorde; een playlist die je zelf op kunt 



stellen passend bij het thema dat wordt behandeld. Daarnaast is het in het dashboard mogelijk om 
een BereslimBoek te starten voor bijvoorbeeld op het digibord. 

Bereslim houdt bij hoe het kind de digitale prentenboeken en de spellen speelt. Bij het onderdeel 
Resultaten kun je de resultaten bekijken van wat het kind heeft gespeeld en hoe dat ging op school 
en thuis. 

Bereslim thuis 

Bereslim kan ook thuis worden aangeboden. Je kunt de prentenboeken en spellen klaarzetten voor 
thuis. Dit kan op groepsniveau of per kind. Ouders ontvangen automatisch een mail om een account 
aan te maken. 

Hiermee vergroot je de ouderbetrokkenheid. 

Uitleg 

We hebben een aantal handige uitleg video’s gemaakt waarin de omgeving van Bereslim wordt 
uitgelegd: www.bereslim.nl/uitleg 

Verder kun je altijd terecht bij onze helpdesk. info@bereslim.nl 

Succes! 

 


