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DE BIBLIOTHEEK SALLAND PRESENTEERT •

De Bibliotheek Salland presenteert
Beste lezers,
Ook in schooljaar 2022-2023 biedt de Bibliotheek Salland materialen en activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Voor je ligt het educatief aanbod voor dit schooljaar, gericht op de doelgroep
tot 14 jaar.
Leesbevordering en digitale geletterdheid zijn onmisbare bouwstenen om mee te doen in de maatschappij en op school. De basis hiervan ligt bij leesplezier én het veilig, slim en vertrouwd leren
omgaan met media. Om dit te bereiken hebben we jullie nodig: professionals van kinderopvang en
scholen.
Om te reserveren, neem contact op met jouw adviseur. Mis je iets in het aanbod? Heb je vragen,
tips of wil je met ons een activiteit op jouw groep afstemmen? Neem ook dan gerust contact op
om de mogelijkheden te bespreken.
Laten we er samen weer een jaar vol lees- en leerplezier van maken!
Team Jeugd en Onderwijs – Bibliotheek Salland
jeugdenonderwijs@bibliotheeksalland.nl

Wil je de Bibliotheek
volgen? Dit kan via onze
sociale mediakanalen:
Bibliotheek Salland op
Facebook of
biebsalland op
Instagram
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Leeswijzer
Ons aanbod is dit jaar thematisch ingedeeld. Er wordt begonnen met het algemene aanbod, zoals
abonnementsvormen, deskundigheidsbevordering en ouderbetrokkenheid. Vervolgens worden de
mogelijkheden rondom leesbevordering gepresenteerd en aansluitend volgt het aanbod rondom
digitale geletterdheid. Dit betekent bijvoorbeeld in het geval van leesbevordering dat onze projectkratten, campagnes en zaken die door externe partijen worden aangeboden in één adem worden
genoemd. Belangrijk om hierbij te weten:
•
•
•

Landelijke campagnes, te herkennen aan het gelijkluidende label, vinden altijd plaats in een
vaste periode in het jaar.
Over programma’s die door externe partijen worden aangeboden, te herkennen aan het label
‘externe partij’, kunnen wij meer informatie geven, maar deze worden niet door ons georganiseerd.
Projectkratten ter bevordering van leesplezier en digitale geletterdheid, te herkennen aan het
label ‘projectkrat’, kunnen het gehele jaar worden aangevraagd, maar gaan op basis van beschikbaarheid. Hiervoor geldt dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als een projectkrat
niet in de gewenste periode beschikbaar is, zal de adviseur van de Bibliotheek proberen met
een alternatief voorstel te komen. De leentermijn is zes weken.

Kostenopbouw
Per gemeente én school verschillen de kosten (altijd excl. btw) en voorwaarden verbonden aan het
lenen van projectkratten en het deelnemen aan campagnes: kijk goed welk tarief van toepassing is.
Voor BoekStartarrangementen:
•
•
•
•

Projectkratten: voorlezen maakt je leuker 2 per jaar
Projectkratten: leesbevordering 1 per jaar
Campagnes: deelname aan de Nationale Voorleesdagen, de Media Ukkie Dagen en de Kinderboekenweek worden bekostigd vanuit de overeenkomst
Wisselcollectie per half jaar/ jaar

Voor dBos-scholen:
•
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Projectkratten: vanuit de samenwerkingsovereenkomst mag per groep één projectkrat worden
aangevraagd (bijv. groep 4a en 4b een eigen project). Meer lenen kan uiteraard, maar dan geldt
het tarief uit de kolom ‘dBos’ bij het project. Voor combinatiegroepen (bijv. groep 3/4) mag voor

LEESWIJZER • Kostenopbouw

•
•
•
•

ieder leerjaar één projectkrat worden aangevraagd, die vervolgens allebei voor de volledige
groep kunnen worden gebruikt.
Campagnes: deelname aan de Nationale Voorleeswedstrijd (1 deelname), Nederland Leest
Junior, de Jeugdkrakercompetitie (1 team) en Vakantielezen wordt bekostigd vanuit de samenwerkingsovereenkomst.
Inzet leesconsulent: projectkratten worden standaard geïntroduceerd door een leesconsulent
(soms geldt dat er ook een afsluiting bij het project hoort).
Schrijversbezoek: Iedere school heeft recht op één schrijversbezoek voor één klas (maximaal
35 leerlingen) per schooljaar.
Halen en brengen: themacollecties, wisselcollecties en projectkratten worden door één van
onze koeriers bezorgd en opgehaald.

Voor de ruilcollectiescholen in Ommen:
•
•

Projectkratten/campagnes: zie melding ‘RC’ voor kosten voor het lenen/deelnemen. Deelname
aan Vakantielezen is gratis.
Inzet leesconsulent: vanuit de overeenkomst is er 20 uur uitvoer door de leesconsulent beschikbaar. Eventuele uren gaan dus eerst van dit budget af.

Extra opmerkingen voor scholen uit de gemeente Ommen:
•
•

Jaarlijks wordt een schrijversvoorstelling georganiseerd vanuit het cultuurbudget. Houd hiervoor het aanbod van Kreativitijd in de gaten.
Halen en brengen: projectkratten worden door één van onze koeriers gebracht en gehaald, themacollecties (aangevraagd bij Rijnbrink) dienen zelf bij de lokale bibliotheek te worden gehaald
en teruggebracht.

Scholen zonder samenwerkingsovereenkomst zien achter ‘regulier’ welke kosten zij betalen. Aan
de deelname aan Vakantielezen zijn geen kosten verbonden. Halen en brengen van projectkratten
gaat in overleg.

Let op! Omdat de term ‘leesbevorderingsprojecten’ het aanbod rondom digitale geletterdheid niet
dekt, is deze vervangen door ‘projectkrat’. Om verwarring te voorkomen met de voormalige projectcollecties, heten die vanaf dit jaar ‘themacollecties’.
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Jeugdaanbod algemeen
Naast de gerichte educatieve materialen en activiteiten voor in de groep(en), is er ook een overkoepelend aanbod dat niet is toegespitst op leesbevordering of digitale geletterdheid. Dit deel kan
interessant zijn voor jullie hele organisatie: abonnementsvormen, deskundigheidsbevordering en
ouderparticipatie.

Abonnementen
Scholen en kinderopvangorganisaties kunnen gebruik maken van speciale abonnementsvormen of
arrangementen. Hieronder staan een aantal mogelijkheden uitgelicht.
BoekStart voor baby’s
Samen een boekje lezen, plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen
versterkt de band met een baby. Ook draagt het bij aan de spraak en
taalontwikkeling van jonge kinderen. En het verhoogt de concentratie. Allemaal zaken waar een baby een leven lang plezier van heeft.
Ouders van een kindje van ca. 3 maanden ontvangen een brief van
de gemeente via het consultatiebureau, samen met een waardebon.
Deze waardebon is ook via de kinderopvang verkrijgbaar. Daarmee
kunnen zij naar de Bibliotheek om hun kindje gratis in te schrijven als
lid en zij ontvangen een koffertje met twee babyboekjes.
We verzorgen ook BoekStart voorleesactiviteiten, bijeenkomsten en
onlinetips om ouders te inspireren om te gaan voorlezen en boeken
te ontdekken.
BoekStartarrangement voor professionals in de Kinderopvang
BoekStart in de Kinderopvang is een effectief programma waarmee we kinderen in de leeftijd van
0–4 jaar, ouders en pedagogisch medewerkers met boeken en voorlezen in aanraking brengen. Met
BoekStart in de Kinderopvang creëert de Bibliotheek in samenwerking met de kinderopvanglocatie
een rijke en stimulerende leesomgeving voor jonge kinderen. We ondersteunen bij een actuele boekencollectie, taalactiviteiten, ondersteunen medewerkers bij het taalplan en taalzwakke kinderen.
Doelgroep:
Kosten:
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0–6 jaar
€ 175,– per jaar

JEUGDAANBOD ALGEMEEN • Deskundigheidsbevordering

Instellingsabonnement
Met de instellingspas reserveer en/of leen je zelf materialen uit
de openbare Bibliotheek, bedoeld voor gebruik op school of in de
kinderopvang. Denk aan leesboeken en informatieve boeken voor
de jeugd, maar ook aan bad- of boxboekjes voor de kleinsten, strips,
luisterboeken, tijdschriften, dvd’s of vertelplaten voor een kamishibai
(vertelkastje).
Doelgroep:
Aantal materialen
+ leentermijn:
Kosten:

0–14 jaar
50 exemplaren gedurende 6 weken
€ 46,– per jaar; extra pas € 36,– per jaar

Klassikaal ruilen
Bij klassikaal ruilen mag elke groep zelf boeken komen lenen, volgens een vooraf afgesproken
planning. Het is mogelijk om de materialen binnen de groep te laten rouleren binnen de leenperiode. Jaarlijks is ook één groepsbezoek inbegrepen per school. Een bezoek aan de bibliotheek wordt
verderop in deze gids nader beschreven.
Doelgroep:
Aantal materialen
+ leentermijn:
Kosten:

Basisscholen in gemeente Ommen
1,5 boek per leerling gedurende 6 weken
€ 100,– per jaar

Deskundigheidsbevordering
De Bibliotheek is er niet alleen voor kinderen, maar vooral ook voor professionals. Wij kunnen
ondersteuning bieden op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. We bieden een
vast aanbod workshops en ook workshops op maat. Voor scholen met Ruilcollectie of de Bibliotheek op school gaat deze inzet van het urenbudget af, voor scholen zonder samenwerkingsovereenkomst wordt een offerte gemaakt.
Voorlees- en taalstimuleringsplan
De kinderopvang heeft een belangrijke rol bij de taalontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar.
Basisvoorwaarden hiervoor zijn een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, prikkelende leesomgeving, ouderbetrokkenheid en deelname aan leesactivitei-
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ten en -projecten. De adviseur ondersteunt de voorleescoördinator bij het
ontwikkelen van een voorlees- en
taalstimuleringsplan voor de kinderopvang. Tijdens een teamsessie maak je
kennis met al deze facetten rondom
lezen in de kinderopvang en ga je
vooral zelf aan de slag met kinderboeken. Dit is bedoeld voor organisaties
die een BoekStartarrangement afnemen.
Presentatie ‘Hoe herken ik laaggeletterde ouders’
De Bibliotheek kan school ondersteunen bij vragen rondom laaggeletterdheid. Hiervoor is een presentatie beschikbaar voor het onderwijsteam. Er wordt niet alleen gekeken naar het herkennen van
laaggeletterdheid, maar er worden ook handvatten gegeven over wat je als leerkracht kunt doen om
je communicatie naar laaggeletterde ouders krachtiger neer te zetten.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Periode:
Kosten dBos/RC:
Kosten regulier:

Leerkrachten basisonderwijs, onderwijsondersteunend personeel en pedagogisch
medewerkers
1-2 uur (in overleg)
In overleg
Vanuit uren samenwerking
€ 50,– per uur

Open Boek 3.0
Een leescoördinator is de aanjager van lezen binnen een school: hij/zij stimuleert de aanpak van effectief en motiverend leesonderwijs waarin jeugdliteratuur een centrale plaats heeft. Open Boek is
de basisopleiding tot leescoördinator. Je start met de visie op leesonderwijs en gaat interpreterend
leren lezen, werken met informatieve boeken, verhalende boeken en gedichten.
Doelgroep:
Periode:
Kosten dBos:
Kosten RC/regulier:
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Leerkracht basisonderwijs; Open Boek 3.0 is volledig herzien en daarom ook interessant voor leescoördinatoren die vóór september 2021 zijn geschoold
Editie najaar 2022: 21 september, 12 oktober, 2 november, 23 november, 14 		
december. De cursus bestaat uit vijf dagdelen (studiebelasting 50 uur)
Eerste cursus bij start dBos inbegrepen, daarna regulier tarief
€ 450,– incl. cursusmap en Open Boek, handboek leesbevordering – Jos Walta

JEUGDAANBOD ALGEMEEN • Deskundigheidsbevordering

Netwerkbijeenkomsten
Jaarlijks zijn er twee netwerkbijeenkomsten voor uitwisseling van actuele vraagstukken en ervaringen met collega’s. Het onderwerp en verdere info worden steeds gedeeld via mail. Het netwerk
is een belangrijk aspect van de samenwerking tussen de school en de Bibliotheek voor verdieping
en uitwisseling. Van scholen waarmee de Bibliotheek een samenwerking heeft (de Bibliotheek op
school of ruilcollectiescholen) wordt minimaal één deelnemer verwacht: zowel leescoördinatoren
als leerkrachten zijn welkom.
Doelgroep:
Periode:
Oktober 2022
Maart 2023
Kosten dBos/RC:
Kosten regulier:

Leerkrachten basisonderwijs, leescoördinatoren
In 2022-2023 zijn de volgende netwerkbijeenkomsten gepland:
Leesplezier voor kinderen met een lees- en/of motivatieprobleem
Onderwerp volgt
Inbegrepen voor twee deelnemers per school. Vanaf de derde deelnemer € 35,– per
persoon per bijeenkomst
€ 60– per persoon per bijeenkomst of € 100,– per persoon voor twee bijeenkomsten

Nieuwsbrief
Minimaal vier keer per jaar verschijnt er een update van de bieb aan alle (voor)leescoördinatoren.
Daarin staan actualiteiten over campagnes, activiteiten en andere tips voor leesbevordering of digitale geletterdheid. Eén deel is bedoeld voor het team, het andere deel mag via jullie eigen kanalen
met ouders worden gedeeld.
Boekenkring met het team
Met de boekenkring aan de slag, maar
geen idee hoe? Of zijn de ideeën een
beetje op? De leesconsulent komt in
de teamvergadering met praktische
tips en werkvormen. De boekenkring
kan ook als leesbevorderingsactiviteit
in de klas worden verzorgd.

Doelgroep:
Tijdsinvestering:

Professionals
groep 1 t/m 8
In overleg

9
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KOHA-training
KOHA is ons digitale uitleensysteem voor scholen en kinderopvang die zelf boeken uitlenen. Wil je
meer leren over de mogelijkheden of een opfrismoment voor het hele team? Wij komen langs om
alle ins en outs door te nemen.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:

Professionals groep 1 t/m 8 en kinderopvang
In overleg

Lezen in het PO (externe partij)
Op deze praktische website van Stichting Lezen, SLO en de Taalunie staan alle bouwstenen die
bijdragen aan een effectieve leesaanpak beschreven. Per bouwsteen vind je hier wetenschappelijke
onderbouwing en beleidsdocumenten, maar ook voorbeeldvideo’s en lessuggesties:
www.lezeninhetpo.nl
Doelgroep:

Professionals groep 1 t/m 8

Informatievaardigheden
Kunnen je leerlingen nepnieuws niet
van echt nieuws onderscheiden? Blijven ze informatie voor hun werkstukken knippen en plakken? De Bibliotheek kan helpen. In overleg maken we
een training waarin informatievaardigheden centraal staan. Welke hulpvraag
ligt er? Samen pakken wij die aan.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:

Professionals
vanaf groep 4
In overleg

Springlezend (externe partij)
Om de belangrijke rol van leerkrachten te onderstrepen en ondersteunen, is de campagne Springlezend ontwikkeld door de Leescoalitie. Op dit platform kunnen leraren elkaar inspireren om een rijke
leesomgeving te creëren en goede voorbeelden delen:
www.springlezend.nl.
Doelgroep:
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Iedereen die lesgeeft aan kinderen van 9 t/m 15
jaar

JEUGDAANBOD ALGEMEEN • Ouderparticipatie

Ouderparticipatie
Ouders spelen een grote rol in het leesplezier van hun kinderen en in de mediaopvoeding. Vanuit
de Bibliotheek begeleiden wij graag bij de uitdagingen waar ouders tegenaan lopen. Voor dBos- en
ruilcollectiescholen gaan deze activiteiten van het urenbudget af. Voor andere geïnteresseerden
geldt het uurtarief van € 50,–.
Presentatie: Mijn kind mediawijs
Overal om ons heen is internet. Maar hoe ga je hier op een verantwoorde manier mee om? Welke
rol kan de school hierin hebben en welke vragen leven er bij ouders? In overleg met de school wordt
er een presentatie op maat gemaakt om ouders, leerkrachten en leerlingen wegwijs te maken binnen het thema mediawijsheid.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:

Ouders groep 1
t/m 8
In overleg

Hulpoudertraining
In de schoolbibliotheek kan het fijn zijn
om hulp te krijgen van ouders. Maar
hoe zorg je ervoor dat zij alle tools
in handen hebben om de schoolbibliotheek te laten draaien? Met onze
hulpoudertraining maken we de ouders
bekend met het reilen en zeilen van de schoolbibliotheek. Deze training kan naar de vragen en/of
wensen van de deelnemers worden aangepast.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:

Ouders groep 1 t/m 8
1 tot 2 uur (op maat)

Ouders van nieuwe lezers
Leren lezen gaat niet vanzelf. Het aanleren gebeurt op school, maar ook thuis is het essentieel om
leeskilometers te maken: hoe meer een kind leest, hoe beter het gaat. We geven de ouders inzicht
in de (eerste) leesniveaus en de verschillende soorten boeken die er zijn en geven praktische
leestips voor ouders van kinderen die net leren lezen.
Doelgroep:
Locatie:
Tijdsduur:

Ouders groep 3
Lokale Bibliotheek
ca. 1,5 uur
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Leesbevordering
Leesplezier is een belangrijke basis met positieve invloed op het begrijpend luisteren, technisch en
begrijpend lezen. Een aantrekkelijke leesomgeving, waarin kinderen veel in aanraking komen met
rijke teksten uit boeken, tijdschriften of van websites, is een belangrijke voorwaarde voor leesplezier. Hierbij kan het tijdelijk aanvullen van de collectie ondersteunend werken, net als deelname
aan (landelijke) campagnes en natuurlijk het uitvoeren van leesbevorderingsactiviteiten. Hieronder
volgt als eerste het algemene aanbod rondom leesbevordering, vervolgens het aanbod van 0 tot 6
jaar en als laatste de mogelijkheden voor kinderen van 7 tot 14 jaar.

Wissel- en themacollecties
We doen continu nieuwe inzichten op als het gaat om leesmotivatie en geletterdheid. Denk aan het
belang van een taalrijke leeromgeving en rijke teksten of het toepassen van diep lezen en leesbegrip binnen thematisch onderwijs. Met een wissel- of themacollectie wordt jullie eigen collectie
tijdelijk uitgebreid met een passend en gevarieerd aanbod.
Wisselcollectie
De eigen collectie tijdelijk actualiseren of uitbreiden? Een
wisselcollectie is een tijdelijke aanvulling leesboeken,
informatieve boeken en/of prentenboeken, passend bij
jullie behoefte. Als jullie met een digitaal uitleensysteem
werken, wordt de wisselcollectie daar ook beschikbaar
gemaakt. De boeken kunnen dus net als de eigen collectie in de kast staan en natuurlijk vooral geleend en gelezen worden!
Doelgroep:
Aantal materialen:
Kosten:
Bijzonderheden:

12

0-14 jaar, gemeente Olst-Wijhe/Raalte
Een veelvoud van 25 boeken
€ 2,– per exemplaar
Een wisselcollectie wordt in principe
na één kalenderjaar gewisseld. Indien
gewenst kan dit ook na een half jaar,
de collectie blijft dan even groot en
even duur.
Let op wisselcollecties zijn in alle gemeenten beschikbaar als onderdeel
van een BoekStartarrangement.

LEESBEVORDERING • Wissel- en themacollecties

Themacollectie
Start je een (VVE-)thema of project? Ondersteun dit met een collectie boeken in de groep! Vermeld
zo concreet mogelijk het onderwerp en de doelgroep, dan stellen wij (*) een passende collectie van
ca. 15 verschillende boeken samen (op basis van beschikbaarheid). Reserveer minimaal zes weken
voor de gewenste datum, excl. vakanties.
Doelgroep:
Kosten dBos:
Kosten regulier:
Bijzonderheden:

0-14 jaar
Inbegrepen: S/M-school: 10 themacollecties/jaar. L/XL-school 20
themacollecties/jaar. Meer collecties tegen reguliere kosten.
Kijk voor de meest actuele prijzen op de website van Rijnbrink (zie hieronder).
(*) Voor themacollecties werken we samen met Rijnbrink. Als zij bij een onderwerp
geen collectie aanbieden, proberen wij deze zelf samen te stellen voor kinderopvang/scholen in de gemeente Raalte en Olst-Wijhe. Binnen deze gemeentes reserveer je rechtstreeks via de adviseur van de Bibliotheek.
Meer informatie en reserveren voor kinderopvang/scholen in de gemeente Ommen:
www.rijnbrink.nl/diensten/collecties/onderwijscollecties

Thema’s die via Rijnbrink beschikbaar zijn:
Thema

Doelgroep / groep
(VS = Voorschools)

1. Mijn lichaam
2. Ziek en gezond
3. Water
4. Voeding
5. Vroeger
6. Duurzaamheid
7. Vervoer/verkeer
8. Lente / Pasen
9. Zomer/vakantie/reizen
10.Herfst
11.Winter
12.Wonen/bouwen
13.Uitvinders, ontdekkers,
helden & beroemdheden
14.Familie
15.Boerderij
16.Kriebelbeestjes
17.Wereld
18.Zon/maan/sterren
19.Feest
20.Ridders en kastelen

VS / groep 1-2 / 3-4
VS / groep 1-2
Groep 3-4 / 5-6
VS / groep 1-2 / 3-4
Groep 3-4 / 5-6 / 7-8
Groep 1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8
Groep 1-2 / 3-4
VS / groep 1-2
Groep 1-2 / 3-4 / 5-6
VS / groep 1-2
VS / groep 1-2 / 3-4
Groep 1-2 / 3-4
Groep 3-4 / 5-6 / 7-8
VS / groep 1-2 / 3-4
Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 3-4 / 5-6 / 7-8
VS / groep 1-2 / 3-4 / 7-8
VS / groep 1-2 / groep 3-4
Groep 1-2 / groep 3-4

21. Dieren
Groep 1-2 / groep 3-4
22. Nederland
Groep 3-4 / 5-6 / 7-8
23. Klimaat en weer
Groep 3-4 / 5-6
24. Oorlog
Groep 5-6 / 7-8
25. Sint
VS / groep 1-2 / 3-4
26. Kerst
VS / groep 1-2 / 3-4
27. Sint/kerst
VS / groep 1-2 / 3-4
28. Samenleving/mensen
VS / groep 1-2 / 5-6
29. Techniek
Groep 1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8
30. Winkels
Groep 1-2
31. Piraten
Groep 1-2 / 3-4
32. Communicatie & media Groep 3-4 / 5-6 / 7-8
33. Sprookjes
Groep 1-2
34. School/welkom/vrienden VS / groep 1-2 / 3-4
35. Beroepen
Groep 1-2 / 5-6
36. Kleding
VS / groep 1-2 / 3-4
37. Kunst
VS / groep 1-2 / 3-4 / 5-6
38. Natuur
Groep 1-2 / 3-4
39. Kinderboekenweek
Groep 1-2 / 1-8 / 3-4 /
5-6 / 7-8
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LEESBEVORDERING • 0-6 jaar

Themacollectie meertaligheid
Er is een kleine collectie meertaligheid, welke bestaat uit eenvoudige boekjes in diverse talen,
bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar. De boekjes worden per 4-6 stuks uitgeleend in een
tasje en kunnen worden aangevraagd door organisaties die een BoekStartarrangement afnemen
of dBos-scholen voor de groepen 1 en 2 (op basis van beschikbaarheid). Neem voor informatie
contact op met de adviseur.
Tip: maak ook gebruik van de site www.prentenboekeninalletalen.nl.

VoorleesExpress | Geen kind zonder voorlezen
De VoorleesExpress is een project waarbij kinderen uit eentaalarme omgeving twintig weken lang
thuis voorgelezen worden door enthousiaste vrijwilligers. Dit stimuleert de taalontwikkeling van
kinderen, verrijkt de taalomgeving in huis en brengt mensen met elkaar in contact. De VoorleesExpress wil voor kinderen met een taalachterstand het verschil maken om later goed te kunnen
participeren in de maatschappij. De
VoorleesExpress helpt gezinnen om de
taalontwikkeling van hun kinderen (van
2,5 tot en met 8 jaar) te stimuleren.
Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen een gezin, met toestemming van de ouders, aanmelden
voor de VoorleesExpress via www.
bibliotheeksalland.nl/vle.

0-6 jaar
Voorleesvormen
Voorlezen met handpoppen
Voorlezen met handpoppen is gezellig, interactief en uitdagend voor de taalontwikkeling van jonge
kinderen. Door stemgebruik en non- verbale expressie samen met bewegen, liedjes en spelletjes
gaat het verhaal een belevenis worden en laten we ze nieuwe woorden ervaren. (Laat je verrassen!)
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Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:

Peuters en kleuters
De leesconsulent draagt suggesties aan
School/kinderopvang/bibliotheek
Data te reserveren in overleg met de adviseur Jeugd en Onderwijs

LEESBEVORDERING • 0-6 jaar
Duur:
Kosten:
Overig

1 uur
1 keer gratis bij afname BoekStartarrangement
dBos- en RC-scholen vanuit urenbudget
€ 50,– per uur

Voorlezen met (behulp van) de Kamishibai
De Kamishibai is het kleine verteltheatertje voor vertelplaten. Naast het voorlezen van het prentenboek worden de afbeeldingen in het groot getoond vanuit het verteltheatertje. Kinderen blijven
kijken en kunnen interactief deelnemen aan het verhaal. Werken jullie met thema’s? Stem dit af met
de leesconsulent, de kans is groot dat wij er een passende set met vertelplaten bij hebben.
Wie:
Wat:
Te leen:

Peuters en kleuters
Vertelplaten te vinden en te reserveren op www.bibliotheeksalland.nl/vertelplaten
De vertelplaten voor een periode van 6 weken, gratis bij een bibliotheekabonnement
De kamishibai voor een periode van 6 weken, kosten € 5,–

Voorlezen in de bibliotheek
Vind je het leuk om voor te lezen aan de kinderen en/of met de ouders in de bibliotheek? We laten
zien wat je in de bibliotheek allemaal kunt lezen, kijken en doen. Samen zorgen we voor taalplezier
in de bibliotheek.
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Duur:
Kosten:
Overig:

Peuters, kleuters, ouders en verzorgers
Boekkeuze kan worden aangepast aan het thema van de kinderopvang/ school
In de bibliotheek
Data te reserveren in overleg met de adviseur Jeugd en Onderwijs
1 uur
1 keer gratis bij afname BoekStartarrangement. dBos- en RC-scholen vanuit urenbudget
€ 50,–
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Taalfeest ‘Dit ben ik’ (werkvorm)
Het Taalfeest is een activiteit gericht op de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs met
als uitgangspunt de taalontwikkeling van het jonge kind. Het is een spelcircuit met opdrachten die
allemaal met taal en leesplezier te maken hebben. De activiteiten staan in het thema ‘Dit ben ik’ en
worden in groepjes uitgevoerd en begeleid door de pedagogisch medewerker, leerkracht en bibliotheek Salland. Ook ouders kunnen een rol spelen in en of deelnemen aan dit Taalfeest.
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Duur:
Kosten:

Peuters, kleuters, professionals en optioneel ouders
‘Dit ben ik’
Speellokaal, gymzaal, plein, buiten, bibliotheek.
Data te reserveren in overleg met de adviseur Jeugd en Onderwijs
1 uur en aantal deelnemers in overleg
1 keer gratis bij afname BoekStartarrangement dBos- en RC-scholen vanuit urenbudget. Overig € 50 ,–

Voorleesbevorderingsprojecten
Leesplezier is een belangrijke basis voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Om samen met
kinderen leesplezierige ervaringen op te doen, is er keuze uit de volgende projectkratten. Bij afname van een BoekStartarrangement is één projectkrat bij de prijs inbegrepen. Extra kratten kosten
dan € 25,– per stuk.
Zwart-witcontrasten (projectkrat)
Baby’s zien graag zwart-witcontrasten. De zwart-witte golflijn lijkt
voor ons niet boeiend, maar is dat voor een baby wél. Het is niet
minder spannend dan een object zoals bijvoorbeeld de zwarte auto
die ook in het boekje staat. Het is niet nodig telkens iets anders te
laten zien. Het is voldoende om een baby de tijd te geven om rustig
naar het plaatje te kijken.
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Duur:
Introductie:
Kosten:
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Baby’s
Exploreren van boeken
Kinderopvang
Data te reserveren in overleg met de adviseur
Jeugd en Onderwijs
Periode van 6 weken
Aan pedagogisch medewerker door de leesconsulent ca. 30 minuten
€ 25,– per project

LEESBEVORDERING • 0-6 jaar

Voelen, Luisteren en Kijken (projectkrat)
Baby’s en dreumesen doorlopen verschillende fases om boeken en voorlezen te ontdekken en
onderzoeken. Dit gaat met behulp van handen, mond, oren, ogen, naar het hanteren van het boek
zoals bladzijden omslaan. Daarna is het gericht op de inhoud van het boekje. De dreumes kijkt naar
wat er te zien en te ontdekken is in het boek en gaat daar steeds meer zelf betekenis aan geven.
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Duur:
Introductie:
Kosten:

Baby’s en dreumesen
Voel en flapjes boeken
Kinderopvang
Data te reserveren in overleg met de adviseur Jeugd en Onderwijs
Periode van 6 weken
Aan pedagogisch medewerker door de leesconsulent ca. 30 minuten
€ 25,– per project

Stapelsteen (projectkrat)
Stapelsteen is een project rondom het prentenboek
Bravo, Klein wit visje van Guido van Genechten over gevoelens, waarbij de emoties van jonge kinderen centraal
staan. Het project draagt naast de taalontwikkeling
bij aan diverse ontwikkelingsgebieden waaronder de
sociaal emotionele, oriëntatie op ruimte en de wereld
en waarneming. Met behulp van een vaste opbouw van
activiteiten (zingen-spelen-lezen-spelen-zingen) worden
diverse emoties dichter bij het jonge kind gebracht.
Wie:		
Wat:		
Waar:		
			
Wanneer:		
			
Duur:		
Introductie:
Kosten:		
			

Dreumesen, peuters en kleuters
Thema emoties, water
Kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool
groepen 1 en 2
Data te reserveren in overleg met de
adviseur Jeugd en Onderwijs
Periode van 6 weken
Door de leesconsulent ca. 30 minuten
dBos- en RC-scholen vanuit urenbudget
Overig: € 25,–

17

LEESBEVORDERING • 0-6 jaar

Kikker en een heel bijzondere dag (projectkrat)
Met Kikker is het altijd feest. De groep gaat aan de slag met dit boek van Max Velthuijs. De voorlees- en verwerkingsactiviteiten van het prentenboek sluiten aan bij de thema’s van het verhaal.
Haas heeft aan Kikker beloofd dat het een hele bijzondere dag zou worden. Maar wat is er zo
bijzonder aan?
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Duur:
Introductie:
Kosten:

Peuters en kleuters
Thema’s als feest, vriendschap, jarig zijn, dagen van de week, emoties en kleuren
Kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool groepen 1 en 2
Data te reserveren in overleg met de adviseur Jeugd en Onderwijs
Periode van 6 weken
Door de leesconsulent ca. 30 minuten
dBos- en RC-scholen vanuit urenbudget.
Overig € 25,–

De MAAKplaats (projectkrat)
Flip verveelt zich en Kasper weet daar wel iets op. Flip mag voor een paar dagen zijn werkplaats
gebruiken, zodat Kasper wat kan uitrusten. Op het bord voor de werkplaats staat dat Flip alles kan
repareren, maar kan hij dat ook? Het prentenboek Kasper en Flip in de werkplaats van Lars Klinting
staat centraal. Daarnaast gaan de peuters of kleuters met behulp van werkbladen en materialen
zelf aan de slag.
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Duur:
Introductie:
Kosten:
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Peuters en kleuters
Thema bouwen, vriendschap
Kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool groepen 1 en 2
Data te reserveren in overleg met de adviseur Jeugd en Onderwijs
Periode van 6 weken
Door de leesconsulent ca. 30 minuten
dBos- en RC-scholen vanuit urenbudget.
Overig € 25,–

LEESBEVORDERING • 0-6 jaar

Voorlezen maakt je Leuker (projectkrat)
Deze krat bestaat uit voorleesbevorderingsprojecten gericht op de kracht van de dynamische driehoek kind-kinderopvang/school-thuis met als doel het versterken van de taalontwikkeling. Ze zijn
ontwikkeld volgens het vaste stramien van de Taallijn VVE.
Het prentenboek neemt een centrale plek in en wordt door de PM’er/ docent geïntroduceerd en (dagelijks) voorgelezen. Daarnaast krijgt het kind het prentenboek en een speelontdekboek mee naar
huis. De speelontdekboeken bevatten tips, suggesties en werkbladen met activiteiten voor zowel
thuis als op de groep. Zo kunnen ouders en kinderen samen plezier beleven aan het verhaal en de
bijbehorende activiteiten die bij het thema passen. Kinderen krijgen de kans om hun woordenschat
te vergroten en leren naar aanleiding van het boek de wereld om zich heen ontdekken. Het verhaal
gaat thuis en op de groep leven! Nieuwsgierig? Onze adviseur laat de mogelijkheden
graag aan jullie zien.
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Duur:
Introductie:
Kosten:

Peuters, kleuters en hun ouders/verzorgers
10 prentenboeken, 10 speelontdekboeken voor thuis en 1 speelontdekboek voor de groep. Themamaterialen voor een verteltafel bij
desbetreffend thema
Kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool groepen 1 en 2
Data te reserveren in overleg met de adviseur Jeugd en Onderwijs
Periode van 6 weken
Aan pedagogisch medewerker door de leesconsulent ca. 30 minuten
2 keer gratis bij afname BoekStartarrangement
dBos en RC scholen vanuit urenbudget
Overig € 25,–
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Verkrijgbare projectkratten:
Thema

Prentenboek & speelontdekboek

Doelgroep

Slapengaan en geborgenheid

En nu lekker slapen Sam – Amy Hest

vanaf 2 jaar

Winkel, boodschappen doen

Lasse en Lina, wat kopen we – Elly van der Linden

vanaf 2 jaar

Emoties, kleuren

Het kleurenmonster – Amma Ilenas

vanaf 3 jaar

Tellen, mijn verjaardag, feest

Kleine ezel en jarige Jakkie – Reindert Kromhout en Annemarie van Haeringen

vanaf 3 jaar

Water, buiten, de boerderij

Plons – Martin Waddell

vanaf 3 jaar

Eten en drinken, tellen

Rupsje Nooitgenoeg – Eric Carle

vanaf 3 jaar

Ruimte, mijn lichaam, groot en klein,
liefde

Raad eens hoeveel ik van je hou – Sam McBratney

vanaf 3 jaar

Lente, groeien en bloeien, Pasen

Dotties eieren – Julie Sykes

vanaf 3 jaar

Wonen, huis, groot en klein, fruit

Kleine muis zoekt een huis – Petr Horácek

vanaf 3 jaar

Zee, vreemdeling, zelfvertrouwen,
angst, vriendschap, oplossingsgericht

O, o Octopus – Elle van Lieshout en Erik van Os

vanaf 3 jaar

Sociaal emotioneel, bang, slim

De Gruffalo – Julia Donaldson

vanaf 4 jaar

Liefde, emoties, stelen

Schatje en Scheetje - Elle van Lieshout en Erik van Os

vanaf 4 jaar

Groot en klein, slim zijn, dieren

Vliegensvlugge vlieg – Michael Rosen

vanaf 4 jaar

De Nationale Voorleesdagen (campagne)
In 2023 staat het prentenboek Maximiliaan Modderman geeft een
feestje van Joukje Akveld en Jan Jutte centraal.
Maximiliaan Modderman is alleen thuis en geeft een feest voor zijn
speelgoedbeesten. Met taart! Het wordt een wild feest. En een vies
feest. Wat zullen mama en papa zeggen als ze thuiskomen?
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Een uitbundig en herkenbaar verhaal voor alle kinderen die er weleens een puinhoop van maken. Vanuit het boek Maximiliaan Modderman gaan we activiteiten organiseren. Hierover worden kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, groep 1 en 2 en gastouders nader
geïnformeerd.

LEESBEVORDERING • 0-6 jaar
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Kosten:

Peuters en kleuters
Maximiliaan Modderman feestje
Kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschoolgroepen 1 en 2
Periode 25 januari t/m 4 februari 2023
Gratis bij afname BoekStartarrangement
dBos- en RC-scholen vanuit urenbudget
Overig € 25,–

Kinderboekenweek: Gi-Ga- Groen (campagne)
De natuur is overal om ons heen. Neem kinderen mee op avontuur, lees ze dierenweetjes voor uit
informatieve boeken, dompel ze onder in spannende verhalen over woeste buitenavonturen of laat
ze zich verwonderen over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. De Kinderboekenweek
2022 is gi-ga-groen! Hierover ontvang je later bericht. Zie ook het aanbod voor 7+ verderop in deze
brochure.
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Kosten:

Peuters en kleuters
Gi-Ga-Groen!
Kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool groepen 1 en 2 en bibliotheek
Periode 5 oktober t/m 16 oktober 2022
Gratis bij afname BoekStartarrangement
dBos- en RC-scholen vanuit urenbudget
Overig € 25,–

Digitale prentenboeken en interactief voorlezen (werkvorm)
Bewegende beelden zijn aantrekkelijk. Wist je dat kinderen, als ze samen met een volwassene een
digitaal prentenboek bekijken, binnen twintig minuten 5 à 6 nieuwe woorden leren? Technologie
biedt dus geweldige kansen! Om die te benutten en om risico’s te voorkomen is de begeleiding van
een volwassene wel nodig. Gebruik digitale prentenboeken in combinatie met het prentenboek dat
je voorleest. Kies voor materiaal dat aansluit bij de belevingswereld van peuters en kleuters. Gebruik de beelden als inspiratiebron of als herhalingsinstrument. Daag de kinderen uit!
Onze Digitale Voorleestas is gericht op veel voorleesplezier voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 6
jaar. In de digitale voorleestas staat steeds één prentenboek centraal met een aantal kleine activiteiten, liedjes en creatieve doe-dingen voor de kinderen. Om de drie weken komt er een nieuwe tas
uit. Kijk voor inspiratie en digitale prentenboeken regelmatig op: www.bibliotheeksalland.nl/voorleestas en op www.jeugdbibliotheek.nl/0-6-jaar/jeugd-en-jongeren/0-6/voorleesfilmpjes.html voor
Bereslim en De Voorleeshoek.

21

LEESBEVORDERING • 7 t/m 14 jaar

7 t/m 14 jaar
De Boekenkring (werkvorm)
Schiet een boekenkring of boekpromotie er soms bij in of kun je nieuwe ideeën gebruiken? Nodig
de leesconsulent uit voor werkvormen in de klas met de mooiste nieuwe boeken. Bijvoorbeeld Boekensushi, Boekendans of Het Vragenspel. Tip: maak met jullie adviseur een jaarplan voor structurele boekenkring met inzet van de leesconsulent op school: bijvoorbeeld twee keer per maand.
Doelgroep:
Kosten dBos/RC:
Kosten regulier:
Tijdsinvestering:

Groep 1 t/m 8
Vanuit de beschikbare uren
€ 50,– per uur
Ca. 30 minuten per keer

Bezoek aan de bibliotheek (groepsbezoek)
Kom met de klas naar de Bibliotheek voor een rondleiding tussen alle boeken, media en activiteiten! We sluiten aan bij de leefwereld en wensen van de doelgroep voor een kennismaking op maat.
Natuurlijk worden de kinderen actief betrokken. We stemmen graag een geschikte tijd en plaats af.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos:
Kosten RC/regulier:

Groep 2 t/m 8
Ca. 45-60 minuten
Vanuit de beschikbare uren
€ 50,–

Vakantielezen (campagne)
Ga mee op reis en houd zo het leesplezier en -niveau
op peil. Kinderen (en ouders) ontdekken dat je door
te lezen kunt reizen naar andere landen. Eerst met
de klas op school: een introductie van genres en het
lezen van zoveel mogelijk boeken. In de vakantie gaat
Sportmanië
de schattenjacht thuis spelenderwijs verder! Houd
de mail in het voorjaar in de gaten voor meer info en
aanmelden.
Doelgroep:
Periode:
Tijdsinvestering:
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Kosten:

Groep 3/4
Juni – september
Introductie en afsluiting duren
ca. 20 minuten. De leesperiode
voor schooleditie duurt ca. zes
weken
Geen!

Sprookjeseilanden

Lachland

Griezelkust

LEESBEVORDERING • 7 t/m 14 jaar

Piepelotheek (werkvorm)
Stap samen met Muis en Vos in het boek Piepelotheek van Lorenz Paulli en leer alles over de
wonderlijke wereld van de bibliotheek – een plek vol letters en woorden. Kinderen genieten van een
speurtocht, een quiz en natuurlijk voorlezen. Dit is ook uit te voeren in de (school)bibliotheek.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos/RC:
Kosten regulier:

Groep 3
Ca. 60 minuten
Vanuit de beschikbare uren
€ 50,–

Schrijversbezoek: schrijver in de klas
(werkvorm)
Wil je de leerlingen een geweldige
leesstimulans bieden? Nodig dan een
schrijver of illustrator uit op school
(dit kan desgewenst ook digitaal!). De
Bibliotheek levert bij een schrijversbezoek een collectie van titels van de
desbetreffende schrijver of illustrator
aan. Ook ontvangt de school tips om
het bezoek goed voor te bereiden met
de kinderen.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Bijzonderheden:

Groep 3 t/m 8
Het bezoek duurt ongeveer 60 minuten. De leerkracht kan naar eigen inzicht met
het boekenpakket en de lesbrief het bezoek voorbereiden in de klas
Enkel voor dBos-scholen, zie leeswijzer.
Variant gemeente Ommen: schrijversvoorstelling, zie eveneens leeswijzer voor
toelichting

Kinderboekenweek (landelijke campagne)
Het thema van dit jaar is ‘Gi-ga-groen!’. Dieren, bloemen, planten en de planeet: dit jaar draait de
week om de natuur. Tijdens de Kinderboekenweek heeft de Bibliotheek een activiteit van 30 minuten voor groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.
Informeer naar de mogelijkheden!
Doelgroep:
Periode:
Kosten dBos/RC:
Kosten regulier:

groep 1 t/m 8
5 oktober t/m 16 oktober 2022
Uren vanuit urenbudget
Uurtarief € 50
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Elke dag leesplezier
Als kinderen leren lezen, stappen zij in een wereld vol boeken! Dit project is als een kalender: maak
elke dag een vakje open en ontdek met de klas een nieuwe boekensoort. Natuurlijk omvat het de
meest bekende soorten als een leesboek, prentenboek, dichtbundel en strip, maar leerlingen maken ook kennis met digitale boeken, doe-boeken, moppen en andere tekstsoorten.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos:
Kosten regulier/RC:

Groep 3/4
Zes weken: introductie door leesconsulent 30 min., vervolgens door de leerkracht
twee tot vier schooldagen per week 15 minuten per dag en één keer per week 30-45
minuten voor een opdracht/werkvorm.
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst € 20,– per project
€ 20,– + € 50,– leesconsulent (RC-scholen vanuit urenbudget)

Ik maak een prentenboek (projectkrat)
Een eigen prentenboek maken – hoe leuk is dat?
Laat de leerlingen kennismaken met de hardwerkende tandarts Soezie, de oververmoeide draak
Dries en tuinman Jan met kiespijn. Voeg een schemerlamp toe, een tandenborstel en een pan. Al
deze ingrediënten zitten verpakt in het werkboek,
en daarmee gaat de klas zelf aan de slag!
Doelgroep:
Tijdsinvestering:

Kosten dBos:
Kosten RC/regulier:

Groep 3 t/m 5
5 klassikale lessen (50 min.)
of laat leerlingen zelfstandig
werken aan het project, eerste
les desgewenst door leesconsulent (bij dBos standaard)
Indien meer dan toegestaan
vanuit overeenkomst € 1,60
per leerling
€ 1,60 per leerling + evt. €
40,– leesconsulent (RC-scholen vanuit urenbudget)

Kinderjury (landelijke campagne)
Geef je leerlingen een stem en laat de klas meedoen aan de Kinderjury! De
Bibliotheek biedt ieder jaar een lesbrief en tips voor op school; deze worden
gedeeld via mail of in de nieuwsbrief. Deze campagne leent zich uitstekend
voor boekpromotie door leerlingen: welk boek is hun winnaar en waarom?
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Doelgroep:
Periode:
Kosten dBos/RC:
Kosten regulier:

Groep 3 t/m 8
Begin maart t/m eind mei 2023, aanmelden voor 1 december 2022
Uren vanuit urenbudget
Uurtarief € 50,–

Poëziepaleis (externe partij)
Wil je in jouw klas aandacht besteden aan gedichten en rijm, én leerlingen ook vooral
zelf laten schrijven, dan kan deelname aan een echte wedstrijd de motivatie aanwakkeren. De verschillende dichtwedstrijden van Poëziepaleis sluiten hier naadloos
op aan. Kijk voor meer informatie op de website www.poeziepaleis.nl. Individuele
deelname en groepsdeelnames zijn mogelijk.
Doelgroep:

groep 3 t/m 8

Toneellezen (projectkrat)
Bij Toneellezen lezen twee of meer kinderen samen een boek. De speciale verhalen zijn, net als een toneelstuk, verdeeld in rollen. Hierbij hoeven de leerlingen geen
teksten uit het hoofd te leren: ze leven zich in in hun personage en lezen om de beurt
voor!
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos:
Kosten RC/regulier:

Groep 3 t/m 8
Introductie: 45 minuten (dBos standaard). Leenperiode zes weken
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst € 25,– per project
€ 25,– per project + evt. € 37,50 leesconsulent (RC-scholen vanuit urenbudget)

Boek en film (projectkrat)
Hoe ziet een verhaal er uit in je hoofd? Als een film! Leerlingen lezen in groepjes hetzelfde boek,
maken een storyboard van het verhaal en kijken ten slotte de film van hetzelfde verhaal! Wat valt er
op?
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos:
Kosten RC/regulier:

4 t/m 6
Zes weken: introductieles 30 minuten (dBos standaard), leesweken naar eigen
inschatting, storyboard en vragen ca. 1,5 uur, film(s) kijken (ca. 2 uur)
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst € 25,– per project
€ 25,– per project + evt. € 25,–leesconsulent (RC-scholen vanuit urenbudget)

Leesgesprekken (werkvorm)
Minder gemotiveerde of zwakkere lezers verdienen extra aandacht om hun leesplezier niet te verliezen. Juist deze leerlingen kan de leesconsulent gericht helpen bij het zoeken en vinden van aan-
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sprekende en passende materialen. Zo ontdekken zij welke boeken er zijn en vinden we ieders nieuwe lievelingsboek. Deze gesprekken zijn liefst één op één – of waar mogelijk in een klein groepje.
Doelgroep:
Kosten dBos/RC:
Kosten regulier:
Tijdsinvestering:

Groep 4 t/m 8
Vanuit de beschikbare uren
€ 50,– per uur
In overleg. Een leesgesprek wordt op maat uitgevoerd

Boekenproeven (projectkrat)
De klas wordt omgetoverd tot een heus restaurant. En de lekkerste traktatie daar is natuurlijk...
leesvoer! Iedereen kan even proeven van de verschillende soorten die ze krijgen voorgeschoteld en
noteert vervolgens welke boeken naar meer smaken. De gekozen boeken blijven op school zodat
iedereen zijn favoriet kan lezen.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos:
Kosten regulier/RC:

Groep 4 t/m 8
Zes weken: introductie door leesconsulent 30 min.(+30 min. inrichten), leestijd zelf
in te vullen
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst € 25 per project
€ 25 + € 50 leesconsulent (RC-scholen vanuit urenbudget)

Zichtcollectie
Met een zichtcollectie krijg je een gevarieerde selectie nieuwe boeken in de klas, die zich super lenen voor boekintroducties. Leerlingen kunnen aangeven welke van deze titels zij graag in hun eigen
schoolbieb willen zien na de volgende aanschaf. Zo komen wensenlijstjes verder dan de bekende
titels én zijn de nieuwe boeken zeker weten gewild!
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten:

Groep 4 t/m 8 van scholen met dBos
Leentermijn is max. zes weken
Geen!

Gids in Boekenland (projectkrat)
Kennen jouw leerlingen de weg in Boekenland al? Vanaf groep 5 zijn ze toe aan het ontwikkelen
van een eigen smaak. Laat hen alle verschillende soorten boeken en genres ontdekken met een
landkaart, wegwijzers, een paspoort en een kompas. Uiteindelijk worden leerlingen elkaars gids en
kunnen zij tips geven.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
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Kosten dBos:
Kosten regulier/RC:

Groep 5
Zes weken: introductieles 30 minuten, vervolgens 1 uur per week (advies), afsluiting 30 minuten
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst € 1,60 per leerling
€ 1,60 per leerling + evt. € 50,– leesconsulent (RC-scholen vanuit urenbudget)

LEESBEVORDERING • 7 t/m 14 jaar

Lezen is Scoren (projectkrat)
Lezen is topsport voor je hersenen! Daag je klas uit zoveel
mogelijk te lezen: voor elk boek (bijvoorbeeld over sport of een
gezonde levensstijl) scoren ze een punt. Halen ze genoeg doelpunten voor een sportieve eindactiviteit? Bij dit project werken
we samen met de vakleerkracht gym.
Doelgroep:
Groep 5/6
Tijdsinvestering: Aftrap: 30 minuten; vrijleestijd 15 minuten per dag.
			
Rust: 15 minuten; Afsluiting: 60 minuten
Kosten dBos:
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst
			
€ 25,– per project
Kosten RC/regulier: € 25,– per project.
			
Geen extra kosten voor inzet leesconsulent

Vertel!-Boekenpodcast (projectkrat)
Naast vloggen is het maken van podcasts op dit moment ontzettend populair. Laat jouw klas kennismaken met dit ‘medium’ en maak samen met de leerlingen een podcast over boeken! Ze leren
wat een podcast is en hoe je die maakt, oefenen het vormen van hun mening en maken kennis met
verschillende boeken.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos:
Kosten RC/regulier:

Groep 5 tot en met 8
Introductie van 30 min. door leesconsulent, afsluiting 60-90 minuten. Tussendoor
hebben de leerlingen tijd nodig om (in groepjes) aan het project te werken (bijv. 1
uur per week).
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst € 25,– per project
€ 25,– per project + € 75,– leesconsulent
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Kilometerlezen (projectkrat)
Stel dat elke gelezen bladzijde een kilometer zou zijn, hoever zou je dan kunnen reizen als een boek
uit is? En hoe ver zou de klas kunnen reizen als alle gelezen bladzijden bij elkaar werden opgeteld?
Met Kilometerlezen gaan de leerlingen samen zoveel mogelijk leeskilometers maken en elkaar
enthousiasmeren over boeken.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos:
Kosten regulier/RC:
Bijzonderheden
regulier/RC:

Groep 6
Zelf in te vullen, bijvoorbeeld oppakken tijdens
vrijleesmoment. Desgewenst introductie door
leesconsulent (30 min., dBos standaard)
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst € 1,60 per leerling + € 38 licentiekosten
€ 1,60 per leerling + € 38 licentiekosten + evt. €
25, – leesconsulent (30 min., RC-scholen vanuit
urenbudget)
School dient te zorgen voor collectie leesboeken
(vanuit schoolbieb of geleend op groepspas)

MondriMaan (projectkrat)
Met MondriMaan maakt de klas kennis met de excentrieke professor Jones. Hij is een groot fan
van de schilder Mondriaan en gek van ruimtevaart. Professor Jones heeft besloten een tocht naar
de maan te gaan maken. In drie lessen vol leesplezier kunnen de leerlingen hem helpen om die reis
waar te maken!
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos:
Kosten regulier/RC:

Groep 6/7
Drie lessen van 1 uur + per les 1 uur verwerkingstijd. Eerste les desgewenst door
leesconsulent (dBos standaard)
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst € 1,60 per leerling
€ 1,60 per leerling + evt. € 50,– leesconsulent (RC-scholen vanuit urenbudget)

De bibliotheekmedewerker (werkvorm)
Jouw leerlingen of het biebteam van school worden échte bibliotheekmedewerkers door klanten te
helpen, boeken te sorteren en vooral door kennis te maken met heel veel boeken. De Bibliotheekmedewerker kan zowel in de plaatselijke Bibliotheek als in de schoolbibliotheek uitgevoerd worden.
Doelgroep:
Kosten dBos/RC:
Kosten regulier:
Tijdsinvestering:
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Groep 6 t/m 8 van scholen met RC of dBos
Vanuit de beschikbare uren
€ 50,–
Ca. 60 minuten

LEESBEVORDERING • 7 t/m 14 jaar

Een tegen allen (projectkrat)
Durft de klas de weddenschap met de bibliotheek aan te gaan?! De leerlingen hebben zes weken
om tachtig opdrachten rondom lezen en boeken uit te voeren. Wint de klas, dan staat er een beloning tegenover, anders moeten de leerlingen iets voor de bibliotheek doen. Wie gaat er winnen?
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos:
Kosten regulier/RC:

Groep 7/ 8 (ook variant voor sbo)
Zes weken - start/einde bezoek leesconsulent 30 min., advies is 2 uur per week te
besteden aan maken opdrachten
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst € 20, – per project
€ 20,– (geen extra kosten voor inzet leesconsulent)

Kansrijk: doorbreek de cirkel van armoede (projectkrat)
In elke klas zijn er gemiddeld twee tot drie kinderen die in armoede opgroeien. Met deze leskist van
Stichting Positive Minds maak je dit thema op een toegankelijke manier bespreekbaar. Leerlingen
verplaatsen zich in personages uit populaire boeken en leren hoe het is om arm te zijn.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten regulier/dBos:
Bijzonderheden:

Groep 7/8, klas 1/2 vo
Acht lessen van 75 – 190 minuten; afwisselend klassikaal of in groepjes
Geen!
Alleen beschikbaar voor scholen in de gemeente Raalte

Tijdjagers (projectkrat)
Tijdjagers is een spel voor de hele groep: door
historische jeugdboeken te lezen, leert de klas over
geschiedenis. Deze informatie hebben de leerlingen nodig om samen het spel te spelen en de code
te ontcijferen.
Doelgroep: Groep 7/ 8
Tijdsinvestering:
Introductie: 30 minuten. Leesperiode vijf 		
weken. Afsluiting: 90 minuten
Kosten dBos:
Indien meer dan toegestaan vanuit
			
overeenkomst € 25, –
			
Kosten regulier/RC: € 25,–
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Vergeten oorlog (projectkrat)
De Tweede Wereldoorlog heeft veel impact gehad
op ons land. Zelfs 75 jaar na de bevrijding worden
de oorlogsverhalen verteld: de verhalen over Anne
Frank, de verzetsstrijders en de Jodenvervolging.
Maar er zijn nog heel veel verhalen die nog niet
bekend zijn. Het project Vergeten Oorlog laat de
leerlingen kennismaken met deze verhalen.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos:
Kosten RC/regulier:

Groep 7/8
Zes weken: start/introductie boeken desgewenst leesconsulent (30 min., dBos
standaard), vier weken lezen, één week presentatie voorbereiden en één week
afsluitende presentaties
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst € 25,– per project
€ 25,– per project + evt. € 25,– leesconsulent (RC-scholen vanuit urenbudget)

Vertel eens (projectkrat)
Samen in gesprek over één boek dat de hele klas gelezen heeft: De Waterwaack van Natterlande, Het Achterhuis of Kinderen van de eindeloze vlakte. De leerkracht is de regisseur en gebruikt
vragenkaartjes. Leerlingen mogen alles vertellen over hun ontdekkingen tijdens het lezen en hun
mening daarover. Een hele nieuwe leeservaring!
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos:
Kosten RC/regulier:

Groep 7/8
Introductie (optioneel): ca. 30 minuten. Leesperiode: 4 weken. Laatste twee weken:
vragenspel
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst € 25,– per project
€ 25,– per project + evt. € 25,– leesconsulent (RC-scholen vanuit urenbudget)

Wereldleziger (projectkrat)
Niet alleen een boek of tekst is leesbaar: iedereen leest de wereld op zijn eigen manier, door te horen, voelen, proeven, zien en ruiken. Dit online opdrachtenspel daagt de leerlingen uit op het gebied
van leesmotivatie, leesvoorkeuren, begrip voor anderen en gedachten verwoorden.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos:
Kosten RC/regulier:
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Groep 7/8
Introductie (optioneel): ca. 30 minuten. De 101 opdrachten duren gemiddeld 15
minuten. Na de leentermijn (zes weken) van het projectkrat blijft de licentie nog de
rest van het schooljaar geldig om de evt. overige opdrachten nog te maken.
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst € 25,– per project
€ 25,– per project + evt. € 25,– leesconsulent (RC-scholen vanuit urenbudget)

LEESBEVORDERING • 7 t/m 14 jaar

Nederland Leest Junior (landelijke campagne)
Lees met elkaar het boek De regels van drie van Marjolijn Hof. Met
de hele klas dit boek lezen biedt een mooie kans om met elkaar in
gesprek te gaan over het boek en over het thema ‘oud worden, jong
blijven’. De bibliotheek verzorgt een introductie bij het thema, daarna
worden de boeken uitgereikt aan de klas.
Doelgroep:
Periode:
Kosten dBos:
Kosten RC/regulier:
Bijzonderheden:

Groep 7/8, klas 1/2 vo
November 2022
Gratis
€ 30,– voor 32 boeken, € 15,– voor 16 boeken
Aanmeldtermijn is reeds gesloten

De Nationale Voorleeswedstrijd (landelijke campagne)
Fantastische voorlezers gezocht! De Nationale Voorleeswedstrijd
bestaat uit een schoolronde en vervolgens een lokale, regionale en
landelijke ronde. Een perfecte mogelijkheid om jouw leerlingen enthousiast(er) te maken voor voorlezen! Dit jaar verzorgt de bibliotheek op scholen een boekkeuzeworkshop of een voorleesworkshop. Leerlingen krijgen hierbij tips hoe je een nog betere voorlezer
wordt.
Doelgroep: 		
Groep 7/8
Periode: 			
September t/m maart, schoolwin
				
naar aanmelden voor 1 december
Kosten dBos: 		
Gratis
Kosten RC/regulier:
€ 27,50 voor het inschrijven van de
				schoolkampioen

Schrijver in Beeld (externe partij)
Wil je graag meer doen met lezen in de klas, maar weet je niet hoe? Of doe je al veel met boeken,
maar wil je een keer iets anders? Schrijver in beeld stimuleert kinderen om te lezen én laat hen hier
plezier aan beleven met bekende kinderboekenschrijvers via het digibord. Met het kant-en-klare lespakket kan je aan de slag wanneer het jou uitkomt. Zo wordt lezen in de klas pas echt een feestje!
www.kinderboeken.nl/inspiratie/schrijver-in-beeld
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Digitale geletterdheid
Digitale vaardigheden zijn onmisbaar in de huidige samenleving. Het spreekt daarom vanzelf dat
kinderen hierin getraind moeten worden. Het onderstaande aanbod heeft als doel kinderopvang en
scholen te ondersteunen bij het wegwijs te maken in de 21e-eeuwse vaardigheden.

Algemeen
Het onderstaande bieden we aan voor
kinderen van 4 tot 14 jaar.
Bieb, bits en bots
In de Bibliotheek van Raalte staan
eens per maand leerzame activiteiten
op het programma tijdens Bieb, bits
en bots. Deze draaien bijvoorbeeld
om programmeren, digitale verhalen,
gamen en coderen, onderverdeeld in
een activiteit voor 4 t/m 6 jaar en een
activiteit voor 7+. Bekijk de agenda op
de website voor de activiteiten van de
komende periode. Deelname aan Bieb,
bits en bots is gratis!
Bieb, bits en bots in de klas?
De activiteiten die we in de Bibliotheek
uitvoeren, kunnen we ook op school
aanbieden, of school kan naar de Bibliotheek komen om de activiteit daar
te doen (in een vestiging naar keuze).
Vraag de adviseur gerust naar de mogelijkheden.
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Informatievaardigheden/mediawijsheid
Wist je dat de Bibliotheek een rol kan
spelen in het aanbieden van lessen
rondom informatievaardigheden en

DIGITALE GELETTERDHEID • 0-6 jaar

mediawijsheid? We gaan in dit geval met de school/kinderopvang in
gesprek om de hulpvraag naar boven te halen. Er wordt vervolgens
een lessenserie op maat aangeboden. We richten ons in het aanbod niet alleen op de kinderen, maar bieden hier eveneens een stuk
deskundigheidsbevordering voor de leerkrachten en pedagogisch
medewerkers.
Onderwerpen kunnen zijn: omgaan met zoekprogramma’s, fake
news, informatie verwerken, reflecteren op eigen mediagebruik.
Interesse? We bieden een offerte op maat aan. Voor de dBos- en
ruilcollectiescholen gaan deze lessen van het urenbudget af, voor
niet-dBosscholen wordt een offerte gemaakt.

0-6 jaar
Botje Bij (projectkrat)
Ga jij samen met Botje Bij lezen en spelen? Botje is een robot die je
kan helpen om de weg te vinden. Daarvoor moet jij Botje wel kunnen
programmeren om hem opdrachten te laten uitvoeren. Een stap
vooruit, twee naar links, drie stappen vooruit, totdat Botje Bij haar
bestemming op de vloerpuzzel heeft bereikt. Samen helpen we Botje
Bij op weg. In dit project worden digitale vaardigheden gekoppeld
aan een passend leesboek.
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Duur:
Introductie:
Kosten:
Overig:

Peuters vanaf 3 jaar en kleuters
21e-eeuwse vaardigheden, thema in afstemming
met de leesconsulent
Kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool groepen 1 en 2
Data te reserveren in overleg met de adviseur
Jeugd en Onderwijs
Periode van 6 weken
Door de leesconsulent ca. 30 minuten
dBos- en RC-scholen vanuit urenbudget
€ 20,–
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Qobo de slak-robot (projectkrat)
Qobo is een kindervriendelijke programmeerrobot. Deze slak-robot leert kinderen op spelenderwijze
programmeren door middel van programmeerpuzzels. Daarnaast worden kinderen uitgedaagd om
in oplossingen te gaan denken. Nadat de docent of pedagogische medewerker heeft voorgelezen
over de slak, proberen de kinderen de Qobo op reis te laten gaan. In dit project worden digitale
vaardigheden gekoppeld aan een passend leesboek.
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Duur:
Introductie:
Kosten:

Peuters vanaf 3 jaar en kleuters
21e-eeuwse vaardigheden, thema in afstemming met de leesconsulent
Kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool groepen 1 en 2
Data te reserveren in overleg met de adviseur Jeugd en Onderwijs
Periode van 6 weken
Door de leesconsulent ca. 30 minuten
dBos- en RC-scholen vanuit urenbudget
Overig € 20,–

Co-de-Rups (projectkrat)
Deze Fisher-Price Co-de-Rups bestaat uit 9 gemakkelijk aan elkaar
te koppelen delen die peuters en kleuters steeds anders kunnen
ordenen om het speelgoed in een bepaalde richting te laten bewegen. Hij kan vooruit, naar links, naar rechts, wiebelen, dansen of een
paar seconden wachten voordat hij weer gaat bewegen. De gemotoriseerde kop met lichtjes, geluidjes en knipperende ogen brengt
Co-de-Rups tot leven! De kinderen luisteren eerst naar het verhaal
van Rupsje Nooitgenoeg, waarna de Co-de-Rups naar de verschillende etenswaren van hout kunnen laten rijden. In dit project worden
digitale vaardigheden gekoppeld aan een passend leesboek.
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Duur:
Introductie:
Kosten:
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Peuters vanaf 3 jaar en kleuters
21e-eeuwse vaardigheden, themaboek Rupsje
Nooitgenoeg van Eric Carle
Kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool
groepen 1 en 2
Data te reserveren in overleg met de adviseur
Jeugd en Onderwijs
Periode van 6 weken
Door de leesconsulent ca. 30 minuten
dBos- en RC-scholen vanuit urenbudget
Overig € 20,–

DIGITALE GELETTERDHEID • 0-6 jaar

Kiek (projectkrat)
Peuters en kleuters reageren recht uit het hart, doen niet
alsof en gaan direct aan de slag met wat zij zien of horen. Daar speelt Kiek graag op in. Kiek leert kinderen stil
te staan bij wat ze zien. Wat zie je? Is iets echt aanwezig
of staat het op een foto? Hoe staat het op de foto? Hoe
maak je een foto? En is dat wat je ziet de waarheid? Het
doel is het verkennen en ervaren van beeld en media.
Want wie op jonge leeftijd leert om kritisch te kijken naar
beelden, stapt mediawijs de wereld in. Het uitgangspunt
is het fotoboekje Hollandse Dingen van Matthijs Immink.
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Duur:
Introductie:
Kosten:

Peuters vanaf 3 jaar en kleuters
21e-eeuwse vaardigheden, mediawijsheid
Kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool groepen 1 en 2
Data te reserveren in overleg met de adviseur Jeugd en Onderwijs
Periode van 6 weken
Door de leesconsulent ca. 30 minuten
dBos- en RC-scholen vanuit urenbudget
Overig € 20,–

Media Ukkie Dagen (campagne)
Speciaal voor dreumesen, peuters en kleuters zijn er
de Media Ukkie Dagen. Ouders, verzorgers en professionals van jonge kinderen krijgen tips om aan de
slag te gaan met verschillende soorten media en het
mediagebruik. Hierover worden kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen, groep 1 en 2 en gastouders nader
over geïnformeerd.
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:

Peuters en kleuters
Media Ukkie Dagen
Kinderopvang, peuterspeelzaal,
basisschool groepen 1 en 2 en
bibliotheek
Periode 24 t/m 31 maart 2023
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7 t/m 14 jaar
Schoolbrede themakist Verhalen (projectkrat)
Willen jullie schoolbreed werken rondom het thema ‘digitale verhalen’? Deze krat is hier perfect voor en omvat: de Verderkijkdoos,
Bloxels, Story cubes en Stikbots (allen incl. lesbrief) en een collectie boeken.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos:
Kosten RC:
Kosten regulier:

Groep 1 tot en met 8
Bloxels 90 min., Verderkijkdoos 30-120 min.,
Story cubes en Stikbots naar eigen wens
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst € 75,– per project
Gratis
€ 75,–

Schoolbrede themakist Gamen (projectkrat)
Willen jullie schoolbreed werken aan het thema digitale geletterdheid met een leskist die zal aansluiten bij de belevingswereld van veel leerlingen? Kies dan voor het onderwerp ‘gamen’. Deze krat
omvat: Ik leer coderen, Code en go muismania, Codeer met pixels, Robot Turtles, Doc Sprekende
Robot, Code Master, Rush Hour Shift, Code Wise (allen incl. lesbrief) en een collectie boeken.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:

Kosten dBos:
Kosten RC:
Kosten regulier:

Groep 1 tot en met 8
Ik leer coderen 15-30 min., Code en Go Muismania 20 min., Robot Turtles 25 min., Code Wise 30
min., Codeer met pixels, Doc Sprekende Robot,
Code Master en Rush Hour Shift naar eigen wens
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst € 75,– per project
Gratis
€ 75,–

Schoolbrede themakist Coderen (projectkrat)
Deze leskist biedt naast een tablet en een boekencollectie verschillende materialen waarmee elke klas kan kennsimaken met coderen.
De onderbouw kan aan de slag met robotslak Qobo of de intelligente trein Intelino. De hogere groepen kunnen Ozobots leren programmeren (allen incl. lesbrief). De materialen bieden ruime differentiatiemogelijkheden.
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Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos:
Kosten RC:
Kosten regulier:

Groep 1 tot en met 8
Intelino ca. 20 min., Qobo en Ozobots naar eigen wens
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst € 75,– per project
Gratis
€ 75,–

Studio Poëzie
Gedichten vertellen een verhaal. Na een introductieles over film
hebben jullie het over soorten media en wordt er een gedicht gekozen. Dat gedicht gaan jullie tot leven brengen! Maak een storyboard
en verzamel alles om er een echte stop-motionfilm van maken. De
laatste les worden alle filmpjes bekeken.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos:
Kosten RC/regulier:

Groep 3/4
4 lessen van 50 min., de introductieles kan
worden uitgevoerd door de leesconsulent (dBos
standaard)
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst
€ 20,– per project
€ 20,– per project + evt. € 40 leesconsulent
(RC-scholen vanuit urenbudget)

Mikkie Maker (projectkrat)
Krijgen de leerlingen de machine aan de praat? Met Mikkie Maker kan de klas leren hoe je volgens
regels en een zelfgemaakt bedieningspaneel een online machine kunt besturen. Om dat te kunnen
doen moeten de leerlingen ontwerpen, samenwerken, plannen maken en… dichten?
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos:
Kosten RC/regulier:

Groep 4
3 lessen van 50 min., waarvan 1 les kan worden uitgevoerd door de leesconsulent
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst € 25,– per project
€ 25,– per project + evt. € 40,– leesconsulent (RC-scholen vanuit urenbudget)

Ozobot (projectkrat)
Ozobot is ‘s werelds kleinste programmeerbare robot. De leerlingen kunnen deze robotjes besturen
met kleurcodes op papier. In de leskist zitten verschillende suggesties voor korte opdrachten bij
thema’s als seizoenen, vakanties/feestdagen, dieren, kunst en mijn lijf.
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Kosten dBos:
Kosten RC/regulier:

Groep 4/5
Optioneel - introductie van ca. 30 minuten, daarna naar eigen inzicht
Indien meer dan toegestaan vanuit overeenkomst € 20,– per project
€ 20,– per project + evt. € 25,– leesconsulent (RC-scholen vanuit urenbudget)
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Data detox (externe partij)
Met de Data Detox Kit leer je stap voor stap alle aspecten van je online leven beter te beheersen. Er
is een kit (online of als pdf) en een game! Het hele jaar mogelijk en gratis.
data-detox.nl/jeugd
Doelgroep:

Groep 5 t/m 8

Mediamasters (externe partij)
Tijdens de Week van de Mediawijsheid kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 een week lang meedoen
met een interactief ervaringsspel bestaande uit quizzen en het oplossen van mediamissies. Zo
worden zij met én van elkaar mediawijzer. De klassen met de hoogste scores winnen een mooie
prijs.
Doelgroep:
Periode:
Kosten:

Groep 7/8
November 2022
Gratis

Nationale Jeugdkrakercompetitie (campagne)
De Jeugdkrakercompetitie is een jaarlijks terugkerende landelijke internetzoekwedstrijd voor leerlingen uit groep 7/8. In teamverband werken de leerlingen zeven weken lang aan zeven vragen per
week: zes vragen voor de leerlingen en één krakervraag voor de docent. Na afloop van iedere ronde
is er feedback en wordt de zoekweg toegelicht en gemotiveerd. Door mee te doen aan de wedstrijd
leren de leerlingen zelfstandig zoeken op internet en internet gebruiken als informatiebron voor
werkstukken.
Doelgroep:
Periode:
Kosten dBos:
Kosten RC/regulier:
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Groep 7/8
Mei/juni 2023
Eerste team gratis
€ 50 per team
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Volg je ons?
www.facebook.com/bibliotheeksalland | www.instagram.com/biebsalland
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