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Lezen en leesplezier

We leven in een geletterde samenleving. Ons hele leven worden we omringd door 
letters, cijfers en teksten - goed kunnen lezen is ontzettend belangrijk. Bedenk 
daarbij dat je niet wordt geboren met leesvaardigheid, deze moet je helemaal zelf 
creëren, en je snapt waarom wij als Bibliotheek inzetten op lezen, lezen, lezen. 

Leesvaardigheid en leesmotivatie gaan hand in hand. Kinderen pakken eerder een 
boek als ze hier uit zichzelf zin in hebben. En met elke omgeslagen pagina en elk 
uitgelezen hoofdstuk, leren kinderen beter lezen. Maar met die motivatie is iets 
aan de hand: Nederlandse leerlingen behoren wereldwijd tot de minst gemoti-
veerde lezers en scoren niet langer boven het internationale gemiddelde op 
leesvaardigheid, dit blijkt uit internationaal vergelijkend trendonderzoek (PISA-
2018).

Het goede nieuws is dat uit diverse studies ook blijkt dat de leesmotivatie van 
leerlingen niet vaststaat – en daar maken wij graag gebruik van. Met de juiste 
ondersteuning, kun je leesmotivatie van kinderen en jongeren aanwakkeren. En 
dus zijn wij voor scholen constant opzoek naar boeiende boeken, creatieve 
leesoefeningen, inspirerende bibliotheekbezoeken en vrolijke voorleesprojecten. 

Veel van ons aanbod maakt (voor)lezen leuker. En dan gaat het niet om korte 
online teksten op een smartphone. Juist door het lezen van boeken, leer je dingen 
onthouden, word je steeds beter in het ontdekken van verbanden, leer je je te 
verplaatsen in een ander, leer je te analyseren; allemaal erg belangrijk in een goed 
werkende samenleving. 

Naast boeken, negeren we de online wereld uiteraard niet – lezen van een scherm 
neemt juist toe. De Bibliotheek helpt scholen op het gebied van mediawijsheid; 
wij bieden een doorgaande medialijn, projecten die aansluiten bij landelijke 
campagnes en educatief lesmateriaal ontwikkeld door erkende instanties.
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Bestellen 
Bestellen kan via het bijgevoegde formulier of via onze webshop op  
onderwijs.regiobibliotheekhetgroenehart.nl.  Alle prijzen zijn inclusief btw of btw-vrij. 
Specifieke wensen of een nieuw idee? Wij horen het graag.

Met vriendelijke groet,
Team educatie van Bibliotheek Het Groene Hart

Marjo Geuijen 
Onderwijsspecialist 
marjo.geuijen@bibliotheekhgh.nl

Joke Onnink 
Leesconsulent/ Coördinator Taalvisite 
joke.onnink@bibliotheekhgh.nl

Brigitte van Leeuwen 
Projectondersteuning 
brigitte.vanleeuwen@bibliotheekhgh.nl

Inhoud
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3 Inleiding

Leesplezier, mediawijsheid en taalontwikkeling 
 
Lees-, media- en taalprojecten 
7 1 2 3 4 5 6 7 8 Het Nationaal Media Paspoort   mediawijsheid
8 1 2 3 4 5 6 7 8 Prentenboekenpret voor kleuters voorlezen en taalactiviteiten  
8 1 2 3 4 5 6 7 8 Rombom prentenboekentrom  muziek / begrijpend lezen en 

verklanken
9 1 2 3 4 5 6 7 8 Leesplezier in de klas  werkvormen boekenkring en 

leesplezier 
9 1 2 3 4 5 6 7 8 Theaterlezen met de leesconsulent  collectie / leesplezier /  

begrijpend lezen
10 1 2 3 4 5 6 7 8 Workshop voorlezen   voorbereiding Voorleeswedstrijd / 

communiceren / begrijpend lezen
11 1 2 3 4 5 6 7 8 Bloed, zweet en … songtekst  samenwerken / culturele 
  schrijven vaardigheden 

Landelijke campagnes
11 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinderboekenweek  geschiedenis / en toen?  
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15 1 2 3 4 5 6 7 8 Op kleutertour door verhalenland bibliotheekbezoek OB 
15 1 2 3 4 5 6 7 8 Kleine boekenwurm kan lezen!!!  bibliotheekbezoek beginnende  

lezers
16 1 2 3 4 5 6 7 8 Biebexpeditie bibliotheekbezoek MB          
16 1 2 3 4 5 6 7 8 Find it!  bibliotheekbezoek BB /  

informatievaardigheden

http://onderwijs.regiobibliotheekhetgroenehart.nl
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Pag. Voor groepen Project vaardigheden / thema

Collectie op thema
17 1 2 3 4 5 6 7 8 Collectie naar keuze leesplezier fictie / non-fictie      
18 1 2 3 4 5 6 7 8 Collectie: wereldoriëntatie leesplezier fictie / non-fictie
18 1 2 3 4 5 6 7 8 Collectie: vriendschap /  
  sociaal gedrag sociale en culturele vaardigheden
18 1 2 3 4 5 6 7 8 Collectie: dieren sociale en culturele vaardigheden
19 1 2 3 4 5 6 7 8 Collectie: sport sociale en culturele vaardigheden

Collectie Engelstalig
19 1 2 3 4 5 6 7 8 How do you do?  Engelstalige wisselcollectie

E-books – animaties – filmpjes – audio
20 1 2 3 4 5 6 7 8 LuisterBieb e-books              
21 1 2 3 4 5 6 7 8 Junior Einstein online oefenen
21 1 2 3 4 5 6 7 8 Yoleo hybride e-books
22 1 2 3 4 5 6 7 8 Werkstuk & Spreekbeurt e-books non-fictie / video / links 

Abonnementen voor groepen en schoolteam
22 1 2 3 4 5 6 7 8 Groepspas lenen voor schoolgroepen 
24 schoolteam Locatiepas  lenen voor leerkrachten

 
Voor individuele leerlingen, leerkrachten en schoolteams

Ondersteuning leesplezier en taalontwikkeling
24 schoolteam De Bibliotheek op School   inrichten leeshoek / saneren & 

collectioneren / Aura Junior
26 Leerlingen  Taalvisite leesplezier en taalhulp thuis

Bijscholing
27 Leerkrachten Digitale geletterdheid in de klas  ICT-basisvaardigheden /  

mediawijsheid / computational 
skills / informatievaardigheden

27 Team  Boekenproeverij  ontwikkeling leesplezier voor 
leerkrachten 

Inschrijfformulier los bijgevoegd 

Leesplezier, mediawijsheid en taalontwikkeling

Lees-, media en taalprojecten  

1 2 3 4 5 6 7 8 Het Nationaal Media Paspoort mediawijsheid 

De lessen van het Nationaal Media Paspoort hebben alles te maken met media: van 
televisie tot tablet. Want leerlingen zijn al jong online en mediaopvoeding is onmisbaar 
binnen gezinnen én op school. 

Het Nationaal Media Paspoort is dé doorlopende medialeerlijn voor alle basisscholen in 
Nederland. De Bibliotheek kan uw school begeleiden bij de implementatie van het 
Nationaal Media Paspoort. U kiest zelf de vorm van begeleiding: een introductiebijeen-
komst met het team, thema 1 door een vakdocent in elke groep, sheets per thema of een 
combinatie hiervan. 

Maandelijks behandelt u in alle klassen hetzelfde thema, 7 lessen per groep:
1. Weet wat je ziet, 2. Bewaak je identiteit, 3. Wat je geeft krijg je terug, 4. Houd de klok in de 
gaten, 5. Maak goede keuzes, 6. Bescherm je privacy, 7. Zorg voor je eigen veiligheid.

Vorm:   Teambijeenkomst van 1 uur / thema 1 door een vakdocent in de klas / sheets
Kosten: • Teambijeenkomst: € 92 
 • Thema 1 door een vakdocent in de klas: € 46 per groep 
 • Sheets, lesoverzicht + links per groep/thema’s voor de hele school: € 46 per jaar 
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1 2 3 4 5 6 7 8 Prentenboekenpret voor kleuters voorlezen en taalactiviteiten 

Taalvaardig door leesplezier. Met Prentenboekenpret komt een enthousiaste en ervaren 
vrijwilliger in een periode van 3 weken voorlezen in uw kleutergroepen. Tussen het 
voorlezen door, doet hij/zij  taalgerichte activiteiten. Denk aan: rijmspelletje op woorden uit 
het verhaal, naspelen van het verhaal, werkwoorden uit het verhaal uitbeelden of liedjes 
die aansluiten bij het verhaal.

Vorm: Voorlezen en taalactiviteiten in de klas 
Kosten:  3 lessen van 45 min, € 46 (max. 2 groepen in hetzelfde dagdeel)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 Rombom prentenboekentrom muziek / begrijpend lezen en 
verklanken

Leerlingen gaan zelf muzikaal aan de slag. Rombom prentenboekentrom vergroot het 
leesplezier van uw leerlingen door prentenboeken verassend en aansprekend te introduce-
ren in de klas. 
Met een taal- en muziekdocent zingen leerlingen delen van de tekst, verklanken ze elemen-
ten uit het verhaal op kleine instrumenten, klinkende voorwerpen uit de klas of simpelweg 
met hun eigen lijf. Zo luisteren en begrijpen de kinderen beter waar het verhaal over gaat. 
Ze leven zich in en durven zich te uiten, hebben plezier en worden spelenderwijs gestimu-
leerd in hun taalontwikkeling. 
Rombom prentenboekentrom stimuleert de taalontwikkeling en sociaal-emotionele, 
muzikale en motorische vaardigheden.

Vorm: Workshops door een vakdocent in de klas 
Kosten: 3 lessen van 60 min € 185, bij twee of meer groepen € 155,00 per groep

NIEUW

1 2 3 4 5 6 7 8 Leesplezier in de klas werkvormen boekenkring en 
leesplezier

Leerlingen maken vanzelf meer leeskilometers als lezen leuk is. Ontdek en lees de nieuwste, 
leukste en spannendste boeken gewoon in de klas. 

De leesconsulent neemt aan het begin van elke periode (B, C, D en E) een nieuwe kist met 
boeken mee de klas in. Hij/zij wakkert leeshonger van uw leerlingen aan en maakt hen 
nieuwsgierig om ook na de les verder te lezen. De boeken blijven op school en de leerkracht 
krijgt allerlei werkvormen aangereikt waardoor kinderen worden gestimuleerd om tijdens 
de periode onderling boeken aan te prijzen.

Vorm:  Per periode 1 boekenkist en les van ongeveer 45 min door de leesconsulent in de 
klas. De collectie blijft 6 weken op uw school.

Kosten:  € 46 collectie + € 46 leesconsulent = € 92 per periode (beschikbaar vanaf de 
herfstvakantie)  

NIEUW

1 2 3 4 5 6 7 8 Theaterlezen met de leesconsulent collectie / leesplezier /  
begrijpend lezen

Met Theaterlezen leren kinderen hoe ze vloeiender, met meer begrip en gemotiveerder 
kunnen lezen. Met hulp van de leesconsulent gaan leerlingen samen lezen. Elke leerling 
krijgt een eigen karakter en leest de tekst die bij zijn/haar rol hoort. Zo wordt lezen vooral 
leuk!

Vorm:  3 lessen van 50 minuten door de leesconsulent. Met afsluitend een ‘optreden voor 
de klas’. Collectie van 30 theaterleesboeken blijft 6 weken tot uw beschikking (15 
titels met steeds 2 exemplaren van hetzelfde boek).

Kosten:  € 138 voor 3 lessen + € 46 voor de collectie boeken =  € 184 (beschikbaar  vanaf 
januari 2021) 
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VERNIEUWD

1 2 3 4 5 6 7 8 Workshop voorlezen  voorbereiding Voorleeswedstrijd / 
communiceren / begrijpend lezen

Leerlingen leren om ‘levendig’ voor te lezen. Samen met een docent bestuderen ze de tekst 
en oefenen ze met stemgebruik, dynamisch voorlezen, overbrengen van emoties, tempo-
wisselingen en interactie met het luisterend publiek. 

Deze workshop is een zeer goede voorbereiding op de Nationale Voorleeswedstrijd. 
De kinderen geven elkaar feedback en letten op dezelfde zaken als waar de jury van de 
Voorleeswedstrijd op let. Zo leren ze écht goed luisteren en beter voorlezen. 

Tip! organiseer naar aanleiding van deze workshops een sprankelende voorleessessie in 
de kleutergroepen. 

Vorm: 2 workshops van 60 min door een docent in de klas 
Kosten:   € 92 per groep 

1 2 3 4 5 6 7 8  Bloed, zweet en … songtekst schrijven samenwerken /
culturele vaardigheden

Bloed, zweet en tranen? Helemaal niet! Met een vakdocent leren leerlingen taal en muziek 
te combineren en schrijven ze hun eigen liedtekst. Tralalalaaaaaa…

Maak met de groep een top 3 van onderwerpen en een top 3 van (goed zingbare) favoriete 
liedjes. Vervolgens helpt een vakdocent de leerlingen tijdens de workshop om creatief aan 
de slag te gaan met tekst en taal; waar gaat je lied over? Klopt het ritme, het metrum en de 
klankpatronen? Komen de juiste woorden naar voren? Moet het refrein rijmen of juist niet? 

Taalplezier, creativiteit en samenwerking staan voorop. Natuurlijk kunt u daarna samen 
nog eens flink oefenen en een optreden geven tijdens een weekafsluiting, schoolfeest of 
projectweek.

Vorm: Workshops door een vakdocent in de klas
Kosten: •  2 losse lessen van 60 min € 123. Bij twee of meer aansluitende groepen/lessen  

€ 103,00 per groep.
 • 1 les van 2 uur € 103.

Landelijke campagnes

1 2 3 4 5 6 7 8 Kinderboekenweek  geschiedenis / en toen?

En toen was daar de Kinderboekenweek 2020, de grootste leesbevorderingscampagne voor 
kinderen in Nederland. Met als thema Geschiedenis en En toen? als bijbehorend motto. Van 
30 september t/m 11 oktober.

En toen?
Ontdek andere tijden, verken werelden uit het verleden: niet met een tijdmachine maar 
door het lezen van boeken!

Tijdens de Kinderboekenweek gaan leerlingen terug in de tijd. Boeken brengen geschiede-
nis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees samen met uw leerlin-
gen spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten 
over de Oudheid.

Vorm:  Collectie van 30 boeken, fictie en non-fictie rondom thema geschiedenis / en toen? 
Denk aan: oudheid, ridders, kastelen, romeinen, middeleeuwen. Keuze genoeg en 
de collectie blijft 6 weken in uw bezit.

Kosten:   € 46 per groep 
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NIEUW

1 2 3 4 5 6 7 8 De Nationale Voorleesdagen    culturele vaardigheden / 
voorleesplezier

Leerlingen uit groep 7 en 8 leren van 
een ervaren poppenspeler hoe voorle-
zen speelser kan; met een pop, een 
hoedje, wat lappen kun je een verhaal 
echt tot leven brengen. Ze ontdekken 
hoe ze hun publiek kunnen meenemen 
in het verhaal, van gebeurtenis naar 
gebeurtenis en van plek naar plek.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen 
brengen de leerlingen hun nieuwe 
kennis en kunde in de praktijk bij de 
kleuters van hun eigen school. Ze lezen 
voor uit ‘Coco kan het!’, prentenboek 
van het jaar 2020. Door de workshop 
weten ze nu goed hoe ze geluiden en 
attributen kunnen gebruiken om de 
verbeelding van hun jonge luisteraars 
te prikkelen en personages tot leven te 
wekken.

De Nationale Voorleesdagen zijn van 20 t/m 30 januari 2020. De poppenspeler komt al 
eerder bij u in de klas.

Vorm: Workshops door een vakdocent in de klas
Kosten:     Bij één groep: 3 losse lessen van 60 min, € 185 per groep
 Bij twee of meer aansluitende groepen: 3 losse lessen van 60 min, € 155 per groep

1 2 3 4 5 6 7 8  De Nationale Voorleeswedstrijd  communiceren / begrijpend 
lezen 

Komt de voorleeskampioen volgend schooljaar van uw school? Alle leerlingen uit groep 7 en 
8 kunnen meedoen met de Nationale Voorleeswedstrijd.

De Voorleeswedstrijd begint met de leerlingen die op hun eigen school een zelfgekozen 
fragment voorlezen. De beste voorlezer gaat door naar de regioronde, georganiseerd door 
de Bibliotheek en mogelijk gemaakt door Stichting Lezen. Per provincie is er één kandidaat 
die in de landelijke finale meedingt naar die felbegeerde titel: Nationale Voorleeskampioen. 

Meedoen
Meld uw schoolkampioen aan tussen 1 september en 30 november 2020 via  
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl zodat hij/zij mee kan doen aan de regioronde begin 
maart. Via de website kunt u ook een gratis deelnamepakket aanvragen. Het deelname-
pakket wordt in september toegestuurd door de organisatie van de Nationale Voorlees-
wedstrijd.  

Tip! Wilt u de leerlingen wat extra ondersteuning geven? Combineer dan uw inschrijving 
voor de Nationale Voorleeswedstrijd met een workshop voorlezen.

Vorm: Voorleeswedstrijd op school > regioronde > provinciale ronde > landelijke finale
Kosten:   Gratis

http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl
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1 2 3 4 5 6 7 8  Scholendebat Nederland Leest Junior communiceren /
kritisch denken /  

zelfregulering / 
sociale en culturele vaardigheden 

 
Zoveel mensen, zoveel meningen. In een 
democratie kan het allemaal naast elkaar 
bestaan. Met de debatwedstrijd leren uw 
leerlingen wat er nu eigenlijk echt nodig is om 
een onderbouwde mening te vormen, hoe je 
deze mening vervolgens verwoordt maar ook 
dat er eigenlijk altijd wel gedegen tegenargu-
menten bestaan of zijn te bedenken. 

De Bibliotheek organiseert de regionale 
debatwedstrijd en uw klas kan meedoen. Als 
voorbereiding leest u met de hele groep het 
boek ‘Dwars door de storm’ van Martine Letterie 
en Karlijn Stoffels. Dit boek hoort bij het thema 
van de landelijke campagne Nederland Leest 
‘Kleine geschiedenis, grote verhalen’. 
Begin november krijgt de groep les van een 
vakdocent die de leerlingen leert debatteren. In 
de klas verzamelen de leerlingen feiten en 
meningen rondom het thema en oefenen ze 
met het verwoorden van een mening. 
Vervolgens laten de leerlingen hun debatkunsten zien in een spetterende debatwedstrijd 
op een centrale locatie in Woerden.

Met de debatwedstrijd helpt u uw leerlingen op weg naar actief burgerschap.

Er kunnen minimaal 6 en maximaal 12 klassen meedoen. U krijgt: 
• 32 exemplaren van het boek, 1 affiche en een lesbrief
•  een masterclass debatteren op school voor de deelnemende klas. Datum wordt in 

overleg met de school vastgesteld
• het slotdebat eind november
• medailles, schoolbeker en educatieve prijs voor de winnende groep

Vorm:  1 workshop debatteren van 60 min > zoeken/vinden feiten > regionale debat-
wedstrijd 

Kosten:    € 155 per groep / €130 per groep indien u al een boekenpakket heeft aangevraagd

Kennismaking met de Bibliotheek  

1 2 3 4 5 6 7 8  Op kleutertour door verhalenland bibliotheekbezoek OB

De Bibliotheek nodigt de hele klas uit voor een klassenbezoek en natuurlijk gaan wij 
voorlezen uit een prachtig harmonicaboek.

De kleuters maken kennis met allerlei facetten van de Bibliotheek. De groep leert spelen-
derwijs over verschillende soorten boeken en hoe ze in de Bibliotheek een boek kunnen 
lenen.

Tip! Kleuters willen de door hen uitgekozen boeken graag meenemen naar school. 

Optie 1:  Heeft uw school een locatieabonnement dan kunt u tot 20 boeken meenemen 
naar school.  

Optie 2:  Boekenkist met gekozen boeken (1 boek per leerling – aanvulling tot  
max. 30 boeken) mee naar school.

Vorm: Educatief klassenbezoek aan de Bibliotheek (+ collectie)
Kosten:   Optie 1:  € 46 per groep (+ eventueel boeken lenen op locatiepas) 
 Optie 2: € 69 per groep (+ boekenkist 6 weken te leen)

1 2 3 4 5 6 7 8 Kleine boekenwurm kan lezen!!!  bibliotheekbezoek  
beginnende lezers

Staaaapels met fantastisch leuke boeken… en de kleine boekenwurmen van groep 3 en 4  
kunnen al lezen, heerlijk!

Dit Bibliotheekbezoek is voor leerlingen die leren lezen. De leerlingen genieten van ‘Biebie’ 
van Ilona Uylenbroek en ontdekken op een speelse manier de mogelijkheden die de 
Bibliotheek hen biedt. 

Vorm:  Educatief klassenbezoek aan de Bibliotheek met zoekopdrachten (boekenkist 6 
weken te leen)

Kosten:    Optie 1:   € 46 per groep (+ eventueel boeken lenen op locatiepas) 
Optie 2: € 69 per groep (+ boekenkist met 30 boeken op leesniveau 6 weken te 
leen)
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1 2 3 4 5 6 7 8 Biebexpeditie   bibliotheekbezoek MB

De leerlingen gaan op Biebexpeditie; ervaar, beoordeel, verover, zoek, maak en beleef het in 
de Bibliotheek. 

De groep krijgt opdrachten waarmee ze beter leren zoeken naar boeken en informatie op 
internet (zoals de catalogus en de jeugdbibliotheek). Verder maken ze kennis met het 
Makkelijk Lezen Plein en krijgen ze aanwijzingen via de pictogrammen op boeken. Leuk en 
leerzaam. En een ideale voorbereiding op het maken van een werkstuk of spreekbeurt.

Vorm:  Educatief klassenbezoek aan de Bibliotheek met zoekopdrachten (boeken 6 weken 
te leen)

Kosten:   Optie 1: € 46 per groep (+ eventueel boeken lenen op locatiepas) 
 Optie 2: € 69 per groep (+ boekenkist met 30 boeken 6 weken te leen)

1 2 3 4 5 6 7 8  Find It! bibliotheekbezoek BB / informatievaardigheden

Met Find It! leren uw leerlingen uit de bovenbouw hoe ze de juiste informatie kunnen 
vinden, welke informatie betrouwbaar is en hoe ze er vervolgens in hun eigen woorden een 
werkstuk mee kunnen maken. 

In de eerste les kiezen leerlingen een onderwerp (voor spreekbeurt of werkstuk) dat ze 
interessant vinden, in de tweede les starten ze met een mindmap. Voor de derde les komen 
ze naar de Bibliotheek. Ze bedenken zoekwoorden en oefenen met synoniemen. We leggen 
uit hoe je (online) kunt zoeken en vinden in de Bibliotheek en daarna mogen de leerlingen 
via de online catalogus op zoek naar het ideale boek voor hun werkstuk. De rest van de 
lessen vinden op school plaats. 

Het lesmateriaal is gemaakt door Stichting FutureNL, het Rijksmuseum en de Koninklijke 
Bibliotheek. Haal meer uit dit gratis lesmateriaal met een ondersteunende workshop in de 
Bibliotheek.

Dit project bestaat uit twee delen: 
1.  Via FIND IT! besteedt u in 5 lessen aandacht aan het zoeken en vinden van betrouwbare 

informatie. 
2. Workshop in Bibliotheek zoeken/vinden/verwerken + boeken lenen voor werkstuk

Vorm: Workshop in de Bibliotheek, boekenkist 6 weken te leen (+ gratis lessen FIND IT!)
Kosten: € 69 per groep 

Collectie op thema

1 2 3 4 5 6 7 8 Collectie naar keuze leesplezier fictie / non-fictie 

De mooiste boeken voor leerlingen binnen handbereik, want een omgeving met boeken zet 
aan tot lezen. U kiest zelf een thema en genre – fictie of non-fictie en lees- of informatie-
boeken. De Bibliotheek stelt een collectie van 30 titels samen, passend bij het niveau en de 
belevingswereld van uw leerlingen. 

Heeft u speciale wensen, geef dit gerust aan op het inschrijfformulier. Wij denken graag 
met uw school mee en hebben boeken bij bijna elk gewenst thema. U kunt ook uit de 
collectie van het Makkelijk Lezen Plein lees- en informatieboeken aanvragen. 

Vorm: Collectie van 30 lees- en informatieboeken 6 weken tot uw beschikking
Kosten:  € 46 per groep 
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NIEUW

1 2 3 4 5 6 7 8 Collectie: wereldoriëntatie leesplezier fictie / non-fictie 

Via boeken reizen uw leerlingen door de tijd en de wereld over. Haal een collectie boeken in 
de klas die aansluit bij de onderzoekende en ontdekkende lessen wereldoriëntatie. 

De Bibliotheek stelt een collectie samen die aansluit op methodes als Blink, Faqta, Alles in 
één en Yelo. U kunt zelf een voorkeur voor een thema aangeven.

Vorm: Collectie van 30 lees- en informatieboeken is 6 weken tot uw beschikking
Kosten:  € 46 per groep 

1 2 3 4 5 6 7 8 Collectie: vriendschap / sociaal gedrag  sociale en  
culturele vaardigheden

Met boeken kunt u op een positieve en toegankelijke manier sociale thema’s en sociaal 
gedrag behandelen. De themacollectie ‘vriendschap’ kan aansluiten bij alle bestaande 
methodes op het gebied van sociale vaardigheden op school zoals Bikkel, de Kanjertraining, 
Vreedzame school enz.

U ontvangt leesboeken en taalgerichte lessuggesties waardoor leerlingen in de besloten-
heid van de groep oefenen met 21e eeuwse vaardigheden als communiceren, probleem 
oplossen, kritisch denken, zelfregulering, sociale vaardigheden en samenwerken.

Vorm: Collectie van 30 lees- en informatieboeken is 6 weken tot uw beschikking
Kosten:  € 46 per groep 

 NIEUW

1 2 3 4 5 6 7 8 Collectie: dieren sociale en culturele vaardigheden

Van huisdieren tot wilde dieren en van grote dinosauriërs tot die beestjes die je bijna niet 
ziet: wij stellen voor u een mooie collectie van 30 fictie en/of non-fictie boeken samen. Wilt 
u een zelfgekozen dierenthema in de spotlights zetten of boeken voor een bepaald niveau? 
Wij horen het graag. 

Vorm: Collectie van 30 lees- en informatieboeken is 6 weken tot uw beschikking
Kosten:  € 46 per groep 

NIEUW

1 2 3 4 5 6 7 8 Collectie: sport sociale en culturele vaardigheden

Een themacollectie rondom sport: met boeken voor alle niveaus – of een niveau naar 
keuze – over teamsporten, atletiek, buitensporten, bijzondere sporten en denksport.  
Fictie en non-fictie. 

Vorm: Collectie van 30 lees- en informatieboeken is 6 weken tot uw beschikking
Kosten:  € 46 per groep 

Collectie (Engelstalig)

1 2 3 4 5 6 7 8 How do you do?  Engelstalige wisselcollectie

Collectie van 30 Engelse leesboeken waarmee uw leerlingen in de midden- en bovenbouw 
kennismaken en oefenen met de Engelse taal. 

Als u bij inschrijving doorgeeft vanaf welke groep op uw school Engelse les wordt gegeven, 
passen wij daar de collectie op aan. 

Vorm: Collectie van 30 leesboeken is 6 weken tot uw beschikking 
Kosten:  € 46 per groep 
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E-books – animaties – filmpjes – audio

1 2 3 4 5 6 7 8 LuisterBieb e-books 

Boeken kun je lezen én luisteren. De LuisterBieb biedt mooie verhalen en informatieve 
boeken, ook voor kinderen. Met de gratis LuisterBieb kunnen uw leerlingen een groot 
aantal luisterboeken downloaden, wie lid is van de Bibliotheek krijgt toegang tot nog veel 
meer titels. 

Om luisterboeken te downloaden is een goede wifi-verbinding nodig, luisteren kan daarna 
altijd en overal. 

Vorm:  Luisterboeken lenen met de LuisterBieb app  
(www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb)

Kosten:  Gratis voor iedereen, Bibliotheekleden hebben toegang tot extra luisterboeken 

2 3 4 5 6 7 8 Junior Einstein online oefenen

Junior Einstein is een online leeromgeving voor basisschoolleerlingen. Voor alle vakken is er 
een ruim aanbod aan oefeningen, met een variërende moeilijkheidsgraad voor alle 
groepen. Ook kunnen uw leerlingen oefenen voor de Citotoets.

Omdat de Bibliotheek Junior Einstein heeft ingekocht, kunnen leerlingen inloggen met hun 
Bibliotheekpas en zo gratis gebruikmaken van Junior Einstein. Daarnaast kunt u tegen 
betaling zelf een account aanmaken voor de school. 

Zie www.bibliotheekhetgroenehart.nl/educatie

Vorm:  Online oefenen voor alle basisschoolvakken + de Citotoets
Kosten:   Gratis met lidmaatschap Bibliotheek 

1 2 3 4 5 6 7 8 Yoleo hybride e-books

Yoleo biedt een mooie verzameling van hybride e-books: een combinatie van tekst, audio en 
een meeleescursor (‘karaoke-lezen’). Een unieke collectie die zeer positief werkt voor 
leerlingen die lezen lastig vinden. 

Uw leerlingen hebben gratis toegang met hun persoonlijke Bibliotheekpas doordat de 
Bibliotheek Yoleo heeft ingekocht. Daarnaast kunt u als school een schoolaccount aan-
maken.

Zie www. bibliotheekhetgroenehart.nl/educatie

Vorm:  Makkelijk online lezen via tekst, audio en meeleescursor 
Kosten:   Gratis met lidmaatschap Bibliotheek 

http://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb
http:// www.bibliotheekhetgroenehart.nl/educatie
http://Zie www. bibliotheekhetgroenehart.nl/educatie
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1 2 3 4 5 6 7 8 Werkstuk & Spreekbeurt e-books non-fictie / video / links 

Zoveel informatie en zoveel onderwerpen samengebracht op één website. Een perfect 
startpunt voor uw leerlingen die een werkstuk of spreekbeurt voorbereiden. 

Zeker 255 onderwerpen gratis toegankelijk. Verdeeld over 10 verschillende thema’s: De 
aarde / Landen & Steden / Planten & Dieren / De mens / Geschiedenis / Kunst & Cultuur / 
Levensbeschouwing / De samenleving / Sport & Vrije tijd / Techniek & Wetenschap.

Alle informatie is verkrijgbaar op meerdere niveaus (groep 5/6, 7/8). Per niveau worden 
boeken, e-books, luistercolleges en interactieve animaties, filmpjes en links naar onderwer-
pen uit de Junior en Studie Winkler Prins getoond.

Zie www.jeugdbibliotheek.nl/weten 

Tip: combineer dit met een ondersteunende wisselcollectie met thema(‘s) naar keuze.

Vorm:  Website evt. in combinatie met ondersteunde collectie van 30 informatieve 
boeken / 6 weken tot uw beschikking. 

Kosten:  Gratis / collectie € 46 per groep  

Abonnementen voor groepen en schoolteam

1 2 3 4 5 6 7 8  Groepspas  lenen voor schoolgroepen

Kom samen met uw leerlingen naar de Bibliotheek. Ruilen van materialen kan tijdens 
openingsuren van de Bibliotheek of, in overleg met een Bibliotheekmedewerker, op een 
ander vast tijdstip in de week. 

Met dit abonnement hebben de leerlingen de mogelijkheid om (extra) leesboeken, infor-
matieve boeken en overige materialen in school te halen. 

Ingangsdatum voor de Groepspas is steeds het nieuwe schooljaar en het abonnement 
wordt afgesloten per groep. 

Let op: Inschrijven aan de balie is niet mogelijk. Wilt u langskomen met een groep, schrijf u 
dan van tevoren in via onze webshop of het inschrijfformulier. 

Vorm:  Klassikaal lenen in de Bibliotheek. Maximaal 35 boeken per keer / 6 weken tot uw 
beschikking

Kosten:  € 60 per groep

Schoolteam  Locatiepas lenen voor  leerkrachten 

Uw schoollocatie ontvangt twee locatiepassen. Hiermee kunt u als team gezamenlijk 
maximaal 20 materialen lenen voor een termijn van 3 weken. U kunt terecht bij een 
Bibliotheek in uw regio. Met de locatiepas kunt u uit de collectie voor volwassenen en jeugd 
lenen. Voorwaarden zijn gelijk aan het Plusabonnement  
(zie www. bibliotheekhetgroenehart.nl). 

Let op: U kunt de locatiepas alleen aanvragen aan de balie in de Bibliotheek tijdens de 
service-uren. De twee locatiepassen worden direct voor u aangemaakt tijdens uw bezoek 
aan de Bibliotheek.  

vorm:   Lenen voor leerkrachten met 2 passen per abonnement (meerdere abonnementen 
per school mogelijk)

Kosten:  € 86

http://www.jeugdbibliotheek.nl/weten 
http://www. bibliotheekhetgroenehart.nl


24 Programma Basisonderwijs 2020-2021  Programma Basisonderwijs 2020-2021 25  

Voor individuele leerlingen,  leerkrachten en schoolteams

Ondersteuning leesplezier en taalontwikkeling

De Bibliotheek op School  inrichten leeshoek /  
saneren & collectioneren /  

 Aura Junior 

School en Bibliotheek gaan hand in hand. Op school leren kinderen lezen en schrijven, de 
Bibliotheek voegt hier extra leesplezier en leesbeleving aan toe. De combinatie van 
technisch lezen en veel lezen bevordert leesbegrip en taalvaardigheid. Een grote rol hierin is 
weggelegd voor de leesomgeving: een schoolbibliotheek waar de leerlingen zelf hun 
boeken kiezen, een stimulerende leeshoek in de klas, de leerkracht als rolmodel (zelf lezen), 
het houden van leesgesprekjes, het geven van minilesjes en het houden van boekenbab-
bels.

De ‘Bibliotheek op School’ heeft allerlei projecten en tools ontwikkeld om leerkrachten en 
leerlingen te ondersteunen bij het keuzeproces en bij het ontwikkelen van de eigen 
leesvoorkeur. Onze leesconsulenten en projecten maken de leerlingen in de klas of in de 
Bibliotheek enthousiast voor allerlei soorten boeken zodat ze met plezier heel veel lees-
kilometers maken. 

De ‘Bibliotheek op School’ bestaat uit verschillende onderdelen. Deze zijn als geheel 
verkrijgbaar, maar u kunt ook kiezen voor losse onderdelen:

• Inrichting leeshoek
• Collectievorming en saneren 
• Digitaal Portaal: Leensysteem Aura Junior en informatie en leestips
•  De leesmonitor: rapportage lenen en advies over lezen, leesbevordering en literatuur-

educatie
• De leesconsulent: organisatie, begeleiding en uitvoering leesprogramma op school 

Schoolteam   Inrichting leeshoek 

Voor de leesbevordering van leerlingen is een leeshoek, leesruimte of boekenplek op school 
ontzettend belangrijk. Een stimulerende leesomgeving leidt tot een hogere motivatie bij 
leerlingen. Samen kijken we naar de mogelijkheden op uw school. 

Vorm: Tips en adviezen leeshoek(en) op uw school
Kosten: € 138,00

Schoolteam Collectioneren en saneren

Leerkrachten hebben het al druk genoeg, besteed het op orde brengen van uw schoolbiblio-
theek uit. Wij zorgen voor nieuwe boeken en saneren oude boeken zodat leerlingen de 
boeken vinden die ze graag willen lezen. Dit aanbod is voor scholen die gebruik maken van 
Leensysteem Aura Junior.

Collectievorming
In overleg met uw school bepalen we de hoeveelheid gewenste boeken in school: standaard 
geldt voor een goede collectie minimaal 3 boeken per kind met een minimum van 750 boe-
ken voor een collectie. Ideaal is 7 boeken per kind, maar we begrijpen dat dit niet overal 
financieel mogelijk is.

Vorm:   De leesconsulent doet suggesties en kan indien gewenst boeken voor u  
aanschaffen.

Kosten:  
 Aantal leerlingen Omvang collectie op 

school
Vervanging per jaar 
(indicatie)

Personeelskosten

0-150 minimaal  750 € 1.150 ( 75 boeken) € 195

150-250 minimaal  1.000 € 1.535 ( 100 boeken) € 256

250-350 minimaal  1.250 € 1.920 ( 125 boeken) € 317
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Saneren
Om de collectie up-to-date te houden, adviseren wij u om ook te saneren. Dit doen wij 
jaarlijks éénmaal.

Vorm: De leesconsulent saneert in overleg 1 x per jaar de schoolcollectie
Kosten: Collectie tot 1.000 boeken € 195, collectie tot 2.000 boeken € 317 
 collectie tot 3.000 boeken € 440

Schoolteam Leensysteem Aura Junior digitaal uitleensysteem

Aura Junior is een online bibliotheekpakket voor het beheer en de uitleen van boeken, 
luisterboeken en cd’s in uw school. Toepasbaar voor grote en kleine collecties. Met Aura 
Junior kunnen leerlingen ook zoeken in de collectie van de lokale Bibliotheek. Ook kunnen 
ze boekverslagen schrijven, lezen, hun waardering geven met sterren, zien wat ze hebben 
geleend en er zijn nog meer functies die van Aura Junior een zeer praktische tool voor 
leesbevordering in het basisonderwijs maakt.

Vorm:  Contract via Aura  www.aura.nl/Auraproducten/AuraJuniordBos 
Kosten:  Kijk voor het actuele tarief op de website van Aura 

Leerlingen  Taalvisite leesplezier en taalhulp thuis

Taalvisite zet in op vroege signalering én aanpak van een mogelijke taalachterstand. Dit om 
grote sociale en maatschappelijke problematiek waar laaggeletterden mee te maken 
krijgen, te voorkomen. De activiteiten van Taalvisite zijn gericht op kinderen van 2,5 tot 
12 jaar. 

Taalvisitevrijwilligers gaan 15 keer een uur bij een gezin ‘op visite’. Zij lezen de kinderen 
(interactief) voor en ondernemen allerlei taalactiviteiten. Dit doen de vrijwilligers in eerste 
instantie samen met de ouders. Gaandeweg krijgen ouders tips zodat ze ook zélf hun 
kinderen kunnen ondersteunen. Via het heen-en-weer boekje is er contact tussen de leraar 
van school en de vrijwilliger van Taalvisite.

Hoe gaat Taalvisite in zijn werk?
Kinderen worden via de school of kinderopvang aangemeld voor Taalvisite. De Bibliotheek 
koppelt een gezin vervolgens aan een getrainde vrijwilliger. De school of peutergroep kan 
de Taalvisite volgen d.m.v. het heen-en-weer boekje. Neem voor de voorwaarden contact 
met ons op of kijk op www. bibliotheekhetgroenehart.nl/taalvisite.

Vorm: Een geschoolde Taalvisitevrijwilliger komt 15 x in het gezin op ‘Taalvisite’
Kosten: Gratis. Aanmelden via www. bibliotheekhetgroenehart.nl/taalvisite 

Bijscholing

NIEUW

Leerkrachten Digitale geletterdheid in de klas  ICT-basisvaardigheden / 
mediawijsheid  /  

computational skills /  
informatievaardigheden

Wat kun je met mediawijsheid in de klas? En wat is computational thinking eigenlijk? Wilt 
u leren over digitale geletterdheid – én hoe u dit verwerkt in lessen op uw school, dan kan 
een workshop van stichting FutureNL u hierbij helpen. 

Voor leerlingen zijn digitale vaardigheden essentieel. Het is belangrijk dat zij leren om op 
een goede manier mee te doen in de online wereld: hoe filter je feiten uit de grote hoeveel-
heid aan meningen en hoe en welke content stuur je zelf de digitale wereld in. Maar ook 
zelf kunnen programmeren is een vaardigheid aan het worden waar je straks misschien 
niet meer zonder kunt.

Een trainer van FutureNL laat het team op een speelse manier kennismaken met het begrip 
digitale geletterdheid en leerkrachten krijgen concrete handvatten om er zelf mee aan de 
slag te gaan. Na de workshop weet uw team hoe zij (gratis) lesmateriaal over digitale 
geletterdheid kan vinden en hoe dit te gebruiken in de klas.

Geschikt voor alle groepsleerkrachten van de basisschool en ondersteunend personeel.

Vorm: Workshop van 2 uur aan het hele team op school
Kosten:  Bij een minimale bezetting van 12 leerkrachten is de workshop gratis (evt. voegen 

we meerdere teams samen in één workshop)

Team Boekenproeverij ontwikkeling leesplezier voor leerkrachten

Grasduinen in de nieuwste kinderboeken, bijgepraat worden over de laatste trends en 
ontwikkelingen op het gebied van leesplezier. Na een inspirerende workshop door een 
leesconsulent in de Bibliotheek gaat uw team met een zelfgekozen collectie terug naar 
school. Kunnen ze de workshop gelijk toepassen in hun lessen op school.

Vorm:  Bijeenkomst in de Bibliotheek voor team / bouw / individuele leerkrachten
Kosten:  Team- of  bouwbijeenkomst € 138 
 Per leerkracht € 77
 Beschikbaar vanaf januari 2021

http://www.aura.nl/Auraproducten/AuraJuniordBos
http://www. bibliotheekhetgroenehart.nl/taalvisite
http://www. bibliotheekhetgroenehart.nl/taalvisite 

