Narrata Voorleesapp
Inleiding
De voorleesapp van Narrata is toegankelijk voor iedereen die voorleest. Deze app kan
ondersteuning beiden aan ouders, begeleiders van kinderdag- en naschoolse opvang,
leerkrachten, babysitters, ... bij het beheren van voorleeservaringen.
De applicatie is gekoppeld aan de database van Cultuurconnect, de koepelorganisatie van
bibliotheken en cultuurcentra. Hierdoor krijgen gebruikers van onze app toegang tot alle
kinderboeken van de Vlaamse bibliotheken.
Gebruikers kunnen boeken zoeken, boeken beoordelen op basis van hun voorleeservaring en
deze informatie delen met andere voorlezers, informatie over eigen voorleeservaring
bijhouden en handige leeslijsten afprinten.
De voorleesapp is helemaal gratis! De enige voorwaarde is dat er respectvol gecommuniceerd
wordt.
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Account aanmaken
Om toegang te krijgen tot de Narrata voorleesapp moet je een account maken.
Surf naar: http://www.narratavoorleesapp.be .
Klik op ‘Nog geen account? Maak hier een account’

Vul je naam en emailadres in. Kies en bevestig je wachtwoord. Vul je geboortedatum in en
bevestig dat je geen robot bent. Klik op ‘Voltooien’.
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Je ontvangt een automatisch emailbericht, waarin je gevraagd wordt om je emailadres te
valideren.
Zodra je account-aanvraag goedgekeurd is door Narrata (max. 24 uur), ontvang je opnieuw
een email.
Je bent nu klaar om de app te gebruiken!

Wachtwoord vergeten?
Ben je je wachtwoord vergeten? Klik op de link op de login pagina.

Op de volgende pagina word je gevraagd om je emailadres in te geven.
Vervolgens wordt er een email naar dit emailadres gestuurd om je wachtwoord te resetten.
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Boekentip
Wanneer je de app opent, kom je automatisch terecht op de ‘boekentip’ pagina. Narrata
gebruikt deze pagina om boeken in de kijker te zetten. Kom regelmatig een kijkje nemen om
op de hoogte gehouden te worden van de nieuwste boeken.

Klik op het hartje om
dit boek toe te voegen
aan je memolijst.

Klik op het oogje om
meer details over het
boek te bekijken.
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Zoek een boek
Je kan ook zelf op zoek gaan naar interessante titels via de pagina ‘Zoek een boek’.
In de zoekbalk kan je een (deel van een) titel, auteur, ISBN, illustrator of thema ingeven.

Een lijst met boeken die voldoen aan de zoekcriteria wordt weergegeven op de pagina. Van
elk boek zie je de cover, titel, auteur en een korte omschrijving.

Klik op het oogje
om de volledige
omschrijving te
zien.

Klik op het hartje
om het boek toe te
voegen aan je
memolijst.

Om gedetailleerde informatie over dit boek te kunnen raadplegen, moet je het boek
toevoegen aan je memolijst (klik op ). Vanuit je memo kan je dan verder klikken naar alle
details over dit boek.
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Memo
Gebruik de memo functie om boeken/titels op te lijsten die je graag in herinnering wil krijgen.
Een lijst die je kan raadplegen als je op zoek bent naar een geschikt boek om voor te lezen
bijvoorbeeld. Deze lijst kan alfabetisch (op titel) gedownload/geprint worden.

Verwijder een boek
van je memolijst door
op het vuilnisbakicoontje te klikken.

Klik hier om een
printvriendelijke
versie van je memolijst te downloaden.

Klik op het oogje
om meer details
over het boek te
bekijken.

Boek details
Wanneer je vanuit de memo pagina of vanuit de boekentip pagina op het oogje klikt, kom je
terecht op de boek ‘details’ pagina.
Op deze pagina vind je de volgende informatie (indien beschikbaar): foto van de boekcover,
titel van het boek, naam van de auteur(s), uitgever, ISBN nummer, leeftijdscategorie en het
onderwerp.
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Voor boeken die gebruikt en beoordeeld zijn door Narrata, vind je een ‘Narrata score’. Een
boek kan op 4 verschillende onderdelen 1 tot 5 sterren verdienen: layout, illustraties, tekst,
inhoud.
Bij algemene score, zie je dezelfde onderverdeling. Dit is de gemiddelde score van alle appgebruikers die het boek gescoord hebben.
Je kan zelf ook een score toekennen aan 1 of meer aspecten (layout, illustraties, tekst en
inhoud) van het boek. 1 ster komt overeen met de laagste score, 5 sterren is de hoogste
score.
Je kan ook een commentaar invoeren over het boek. Houd er rekening mee dat deze
commentaar zichtbaar is voor alle gebruikers van de voorleesapp. Klik op ‘Commentaar
opslaan’.
Op elk moment kan je je rating of commentaar aanpassen.
Onderaan de pagina kan je alle commentaren bekijken die al ingevoerd werden (door jezelf
en/of andere gebruikers).
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Luisteraars
Gebruik deze functie om bij te houden aan wie je voorleest en wat je voorleest. Je kan nota’s
maken bij een bepaald boek om op die manier gegevens over een voorleessessie bij te houden
(bijvoorbeeld de reactie van een bepaalde luisteraar op een boek).
Klik op ‘Nieuwe luisteraar toevoegen’.

Geef de naam van de luisteraar (of groep luisteraars, vb. klas 1A) in en klik ‘opslaan’.
De namen van de luisteraars worden onder elkaar weergegeven.
Hier kan je snel zien
hoeveel boeken er al
werden voorgelezen
aan deze luisteraar.

Luisteraars verwijder je door te
klikken op het vuilnisbak
icoontje langs de naam van de
luisteraar.

Klik hier om een
printvriendelijke lijst van
voorgelezen boeken per
luisteraar te downloaden.

Klik hier om een boek
toe te voegen aan
een luisteraar.
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Je kan boeken zoeken op titel, auteur, ISBN of illustrator. Klik op het + teken om het boek
toe te voegen aan de lijst met voorgelezen boeken van deze luisteraar.

Via het tekstballon icoontje kan je een nota toevoegen bij een boek. Op die manier kan je
bijvoorbeeld bijhouden wat de reactie van de luisteraar in kwestie was op een bepaald boek.
De nota die je hier ingeeft is enkel zichtbaar voor jezelf, niet voor andere gebruikers van de
voorleesapp.

Hulp?
Hulp nodig of wil je misbruik rapporteren? Mail dan naar info@narrata.be.
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