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PROGRAMMA 
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Samen krijgen we 
kinderen weer aan 
het lezen



Of je nu leest voor je lol of voor je persoonlijke ontwikkeling: 
lezen is een enorme verrijking in je leven. Maar lezen is veel 
meer dan dat. Goed kunnen lezen is nodig om mee te 
kunnen draaien in de maatschappij. Wij ondersteunen 
leerkrachten in het Basisonderwijs om het enthousiasme 
voor taal, lezen en boeken weer aan te wakkeren bij de 
kinderen. In deze brochure zetten we alle mogelijkheden op 
een rij. 

Meer informatie over de lessen, workshops of landelijke 
campagnes is terug te vinden op onze website. Bestellen 
gaat makkelijk en snel met de online bestelmodule. Of maak 
gebruik van het bijgesloten inschrijfformulier. 

Groep Titel & korte omschrijving Vaardigheden

1 2 3
Knutselen en aanklooien met letters 
Laat jouw leerlingen spelenderwijs kennis maken met letters. 

Beginnende 
leesvaardigheid

1 2 3
Babbelkousen, kletsmajoors en kletstantes
Luister, klets en speel met verhalen om taalachterstand te 
voorkomen en tegen te gaan.  

Taalachterstand 
tegengaan

3 4 5 6 7 8
Leeshongerrrrrrrr... 
Bevorder het leesplezier met het hele jaar door inspirerende 
boeken en leuke uitdagende leesopdrachten in de klas. 

Leesplezier

4 5 6 7 8
Workshop Theaterlezen 
Maak lezen leuk met een workshop Theaterlezen.

Leesplezier & Begrijpend 
lezen

3 4 5 6 7 8
De Schoolschrijver 
Bekende Kinderboekenschrijvers helpen het leesniveau van 
jouw klas te verhogen met 4 tot 6 digitale lessen. 

Meer, beter, leuker lezen

6 7 8
Leer zinderend speechen
Laat jouw leerlingen de eerste stappen zetten naar een 
zinderende speech om publiek te inspireren en te motiveren.

Pakkende speech schrijven 
en voordragen

6 7 8
Jij op de stoel van de jury
Leer interactief voorlezen. Leuke voorbereidende lessen op de 
Nationale Voorleeswedstrijd.  

Begrijpend lezen

7 8
Factcheckers
Leer spelenderwijs nepnieuws te onderscheiden van echt 
nieuws.

Begrijpend lezen & 
Media wijsheid

8
Workshop Musical lezen
Maak van jouw leerlingen echte podiumbeesten met de 
workshop  Musical lezen.  

Tekstbegrip, Tekstbeleving 
en Podiumpresentatie

LEZEN VERRIJKT JE LEVEN

LATEN WE ER SAMEN VOOR ZORGEN   
                    DAT LEZEN WEER LEUK WORDT!

Lees-, Media- en Taalprojecten
Laat onze gedreven vakdocenten het enthousiasme voor taal, lezen en boeken aanwakkeren en win zelf tijd.  
Onderstaande lessen zijn het hele jaar door te boeken.



Groep Titel & korte omschrijving

1 2 3 4 5 6 7 8 Collectie naar keuze
Kies zelf een genre of thema. Wij leveren 
de boeken.

1 2 3 4 5 6 7 8 Collectie wereldoriëntatie
Breng de leerstof tot leven met een 
collectie boeken in de klas die aansluit bij 
de onderzoekende en ontdekkende lessen 
van Wereldoriëntatie.

1 2 3 4 5 6 7 8 Collectie dieren 
Van huisdieren tot wilde dieren. Van 
grote dinosauriërs tot kleine kriebel-
beestjes die je bijna niet ziet. Wij stellen 
met veel plezier een mooie collectie fictie 
en/of non-fictie boeken samen.

5 6 7 8 Engelstalige Collectie
Laat jouw leerlingen kennis maken en 
oefenen met de Engelse taal met een 
collectie van 30 Engelse leesboeken.

3 4 5 6 7 8 Lachend lezen met strips
Geniet van stripverhalen én boost de 
woordenschat van jouw leerlingen. Met 
uitdagende opdrachten en les suggesties.

Groep Titel & korte omschrijving

1 2 Kleuters gaan naar de Bibliotheek
Lekker struinen tussen de prentenboeken in de 
Bibliotheek.

3 4 Kleine boekenwurm kan lezen
Educatief klassenbezoek aan de Bibliotheek 
met zoekopdrachten. 

5 6 Biebexpeditie
Leerlingen leren aan de hand van opdrachten 
in de Bibliotheek zoeken naar boeken en 
informatie op het internet. 

5 6 7 8 Find it! Online & in de Bibliotheek
Leer hoe je online en in de Bibliotheek de juiste 
informatie zoekt voor jouw werk stuk. 
Bestaande uit 1 fysieke les in de Bibliotheek en 
4 digibord lessen.

Inspirerende Collectie
Boekeninspiratie nodig voor in de klas? Bestel één van onze 
themacollecties. Of kies zelf een thema en genre. Onze 
leesconsulenten stellen met veel plezier een inspirerende 
collectie samen, passend bij het niveau en de 
belevingswereld van uw leerlingen.

Kennismaking met de Bibliotheek
Kom met jouw groep spelenderwijs kennismaken met de 
Bibliotheek met één van deze lessen. 



Groep Titel & korte omschrijving

2 3 4 5 6 7 8 Junior Einstein
Online leer- en oefenomgeving voor leerlingen van de Basisschool. Online 
oefenen en leren op je eigen niveau.

4 5 6 7 8 Yoleo
Met Yoleo wordt lezen pas echt leuk! Verdien leespunten en richt je eigen 
virtuele kamer in. Speciaal voor kinderen die lezen niet leuk vinden. 

5 6 7 8 Werkstuk & Spreekbeurt
Een online inspiratiebron voor werkstukken en spreekbeurten met meer 
dan 255 onderwerpen verdeeld over 10 verschillende thema’s.

1 2 3 4 5 6 7 Voorleesfilmpjes 
Met een lidmaatschap van de Bibliotheek heb je toegang tot de 
Voorleeshoek en Bereslim. Op deze websites vind je leuke en leerzame 
voorleesfilmpjes voor kinderen van 0-10 jaar.

1 2 3 4 5 6 7 8 Luisterboeken & E-books
De collectie Luisterboeken en e-books groeit elk jaar verder. Heeft een 
leerling geen zin om te lezen? Tip eens een luisterboek. Ook daarmee 
vergroot je je woordenschat en leer je teksten beter begrijpen. Ook leuk als 
alternatief voor het voorlezen in de hogere klassen. 

Groep Titel & korte omschrijving

1 2 3 4 5 6 7 8 Kinderboekenweek Thema Gi-Ga-Groen  
(5 t/m 16 oktober)
Ga mee op avontuur om al het moois van 
de natuur te beleven met een speciale 
Boekencollectie toegespitst op het thema 
van de Kinderboekenweek.

1 2 3 4 5 6 7 8 De Nationale Voorleesdagen 
Nodig ons uit om voor te lezen uit het 
Prentenboek van het jaar ‘Maximiliaan 
Modderman geeft een feestje’. En wij 
maken van het voorlezen een feestje.

7 8 De Nationale Voorleeswedstrijd
Nodig ons uit voor een voorlees mini-
voorstelling van het Prentenboek van het 
jaar ‘Maximiliaan Modderman geeft een 
feestje.’ En wij maken van het voorlezen 
ook een feestje.  

7 8 Debatwedstrijd Nederland Leest
Help jouw leerlingen op weg naar actief 
burgerschap. Doe mee met de regionale 
Debatwedstrijd. 

Landelijke Campagnes
Ook dit jaar haken wij weer aan bij de volgende landelijke 
campagnes.

Online Collectie
De Online Bibliotheek groeit elk jaar verder. Met een locatiepas heb je toegang tot 
interactieve voorleesfilmpjes, oefenprogramma’s en informatiebronnen voor elke leeftijd. 



GRATIS LEES CHALLENGE
Doe mee met de Gratis Lees Challenge en maak kans op een 
leuke prijs voor de klas. Hoeveel vaders krijgen jullie zover 
om samen een Boekvlog of Boektok op te nemen?  
En hoeveel leeskilometers kunnen jullie maken? De klas met 
de meeste filmpjes en leeskilometers wint een leuke prijs. 
Doe mee als klas of maak er met de hele school een 
spannende Lees Challenge van. De Lees Challenge is beperkt 
beschikbaar.

Lezen = winnen. We starten in de Kinderboekenweek. 
Dus schrijf jouw klas of school snel in via de website.

TAALVISITE
Heb jij leerlingen die moeite hebben met de Nederlandse 
taal? Dan is het project Taalvisite wellicht wat voor hen. 
Taalvisite helpt om taalachterstand te voorkomen en te 
verkleinen. Samen met een vrijwilliger vergroten de ouders 
en kinderen spelenderwijs hun woordenschat. Vijftien 
weken lang is er intensief contact tussen de vrijwilliger, de 
ouders en het kind. En aan de hand van een heen-en-weer-
boekje blijf jij als leerkracht op de hoogte van de 
ontwikkelingen.

Meer dan de helft van de betrokken leerkrachten en 
peuterleidsters geeft aan dat de taalontwikkeling en 
woordenschat van de kinderen aan het einde van het 
Taalvisite-traject behoorlijk tot flink gestegen is. Taalvisite is 
gericht op kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Aanmeldingen 
verlopen via de webshop.

Wil je meer weten of heb je kinderen die in aanmerking 
komen? Neem dan contact op met Marjo Geuijen: 
marjo.geuijen@bibliotheekhgh.nl

Wel zo handig: vanaf nu kun je jouw lessen direct 
online boeken en vastleggen op een datum naar keuze. 
Zo werkt het:

1 Ga naar onderwijs.regiobibliotheekhetgroenehart.nl.

2 Klik op inloggen 

3 Maak eenmalig een account aan

4 Ga naar het product van jouw keuze

5 Kies een datum waarop je de les wilt boeken

6 Vul de gegevens in

7  En jouw les of een boekencollectie  
staat geboekt

Scan de code voor meer informatie.  

PLAN DE LES DIRECT ONLINE 
IN MET DE NIEUWE 
PLANNINGSMODULE.

NIEUW



Het Groene Hart

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen. 
Daardoor gaan ze steeds beter lezen en blijven ze het ook 
doen. Met de Bibliotheek op school komt er dagelijks 
aandacht voor leesplezier en mediawijsheid. De Bibliotheek 
op school bestaat uit diverse modules:

• Inrichting leeshoek:  
  Zien lezen doet lezen. Samen zorgen we voor een 

aantrekkelijk leeshoek voor de hele school.
• Collectioneren en saneren: 
  Geen tijd om jullie schoolbibliotheek actueel en 

georganiseerd te houden? Wij helpen graag.
• Leensysteem Aura Junior:
  Een echte Bibliotheek op school met een digitale 

catalogus, een reserverings- en uitleensysteem.
• De Leesconsulent:
  Advies en inspiratie voor een krachtig en samenhangend 

leesbeleid, een rijk leesaanbod en een bloeiende 
leescultuur. 

Kijk op de website voor een uitgebreide beschrijving per 
module. 

  Gebruik de online keuzehulp om makkelijk en snel 
te inventariseren wie waar interesse in heeft.  
Scan de QR-code in de folder voor meer informatie.

Contactgegevens:
Bibliotheek Het Groene Hart 
Meulmansweg 27  
3441 AT Woerden 
telefoon: 0348-418354 
url: www.bibliotheekhetgroenehart.nl/educatie 
email: brigitte.vanleeuwen@bibliotheekhgh.nl

WORKSHOPS VOOR LEERKRACHTEN
Maak lezen en voorlezen leuker, leerzamer én interessanter 
voor jezelf en voor de kinderen met één van onze workshops 
voor professionals:

Workshop ‘Vergoot het leesplezier’
Laat je informeren en inspireren over de trends en 
ontwikkelingen op het gebied van leesplezier. Leer hoe jij 
kinderboeken kunt gebruiken om jouw lessen te verrijken. 
En ga samen met jouw team aan de slag om leuke en 
inspirerende lessen te bedenken waardoor jouw leerlingen 
weer gemotiveerd gaan lezen. 

Workshop ‘Haal meer uit Prentenboeken’
Verdieping, verrijking én verbazing voor jou en je leerlingen. 
Met deze workshop leer je hoe je het verhaalbegrip van jouw 
leerlingen vergroot. En wat je kunt doen om het voorlezen 
nog leuker en interessanter te maken.

Groepspas
• Klassikaal lenen in de Bibliotheek
• 35 boeken per keer
• Leentermijn van 6 weken

Locatiepas
• Lenen voor leerkrachten
•  onbeperkt lenen (boeken, films en tijdschriften)
• tot 20 items per keer lenen
•  tot 10 items per keer reserveren (gratis bij vestigingen 

Bibliotheek Het Groene Hart)
• Gratis 2e bibliotheekpas
•  E-books, luisterboeken, cursussen en andere online 

extra’s

LIDMAATSCHAP

TIP


