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Samen voor een sterk offensief

De afgelopen periode zijn er vele rapporten verschenen rondom de dalende 
leesvaardigheid en het dalende leesplezier van Nederlandse kinderen en jongeren. 
Dit benadrukt het grote belang van investeren in leesplezier en leesmotivatie. 
Daarom heeft de overheid opgeroepen tot een leesoffensief, met een belangrijke 
rol voor de Bibliotheek en het onderwijs. Er wordt een oproep gedaan voor een 
structurele samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs, ieder vanuit eigen 
expertise. Alleen samen krijgen we kinderen weer aan het lezen en verhogen we 
hun leesplezier.

We gaan dit samen aanpakken met een structurele samenwerking
Lezen en leesplezier bij leerlingen is de kern van optimaal meedraaien op school 
en in de huidige maatschappij. De Bibliotheek heeft hierin verschillende 
expertises en kan scholen gericht ondersteunen via o.a. de bewezen aanpak van 
de Bibliotheek op School. De kern van ons aanbod is het leesplezier van uw 
leerlingen verhogen.

De Bibliotheek op School is feitelijk een basis van samenwerking met scholen en 
bevordering van leesplezier voor jeugd. 

Wij willen uw wens voor ondersteuning en de mogelijkheden hiervoor vanuit de 
Bibliotheek graag bespreken.

Om kinderen aan het lezen te krijgen gaan wij samen met de school voor:
1.  Een krachtig en samenhangend leesbeleid / verregaande strategische 

samenwerking.
2. Een rijk leesaanbod.
3. Een bloeiende leescultuur.

Ons aanbod maakt lezen leuker. U kunt kiezen uit projecten en workshops 
leesplezier, mediawijsheid en taalontwikkeling, collecties en abonnementen, 
online aanbod en ondersteunend aanbod voor schoolteams en individuele 
leerkrachten en kinderen. 

Meedoen
Bestel via bijgevoegd formulier of via onze webshop op  
onderwijs.regiobibliotheekhetgroenehart.nl. Alle prijzen zijn inclusief 
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BTW of BTW-vrij. Specifieke wensen of een nieuwe idee? Neem contact met ons op, we 
horen het graag. 

Wij wensen u een heel mooi leesjaar en kijken uit naar de voorzetting van onze samen-
werking.

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

Saskia Wulterkens - Leesconsulent / coördinator Montfoort 
saskia.wulterkens@bibliotheekhgh.nl 

Karlijn van der Wijk - Leesconsulent
karlijn.vanderwijk@bibliotheekhgh.nl

Brigitte van Leeuwen - Projectondersteuning
brigitte.vanleeuwen@bibliotheekhgh.nl

Inhoud
Pag.  Voor groepen Project Vaardigheden / thema

Inleiding   

Leesplezier, mediawijsheid en taalontwikkeling

Lees- media- en  taalprojecten 

7 1 2 3 4 5 6 7 8 Knutselen en aanklooien met letters  spelen met letters 
8 1 2 3 4 5 6 7 8  Babbelkousen, kletsmajoors en  (boeken)babbels 

kletstantes 
9 1 2 3 4 5 6 7 8 Leeshongerrrrrrrr...  collectie en leesplezier  

in de klas
9 1 2 3 4 5 6 7 8 Workshop Theaterlezen met collectie  collectie / leesplezier /  

begrijpend lezen
10 1 2 3 4 5 6 7 8 De Schoolschrijver meer, beter, leuker lezen
11 1 2 3 4 5 6 7 8  Leer zinderend speechen pakkende speech schrijven 

 en voordragen
12 1 2 3 4 5 6 7 8  Reviews schrijven voor leesafhakers  lezen, boekenbabbels,  

schrijven
13 1 2 3 4 5 6 7 8 Jij op de stoel van de jury!  begrijpend lezen, inleven in de
  Voorbereiding Voorleeswedstrijd tekst en met gevoel voorlezen
14 1 2 3 4 5 6 7 8 Factcheckers!  begrijpend lezen, mediawijsheid, 
   leesplezier

Landelijke campagnes

15 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinderboekenweek   Beroepen: Worden wat je wil
15 1 2 3 4 5 6 7 8 De Nationale Voorleesdagen   genieten voor klein en groot
16 1 2 3 4 5 6 7 8 De Nationale Voorleeswedstrijd   communiceren / begrijpend lezen
17 1 2 3 4 5 6 7 8 Debatwedstrijd Nederland Leest  communiceren / kritisch denken /  
  Junior   zelfregulering / sociale en culturele 

vaardigheden / actief burgerschap 

Kennismaking met de Bibliotheek 

18 1 2 3 4 5 6 7 8 Kleuters gaan naar de bibliotheek bibliotheekbezoek OB
20 1 2 3 4 5 6 7 8 Kleine boekenwurm kan lezen!!!  bibliotheekbezoek beginnende 

lezers 
21 1 2 3 4 5 6 7 8 Biebexpeditie bibliotheekbezoek MB
20 1 2 3 4 5 6 7 8 Find It! Online én in de Bibliotheek  bibliotheekbezoek BB / 

Informatievaardigheden
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Pag.  Voor groepen Project Vaardigheden / thema

Collectie op thema

20 1 2 3 4 5 6 7 8 Collectie: naar keuze leesplezier fictie / non fictie
21 1 2 3 4 5 6 7 8 Voorleescollectie voor leerkrachten leesplezier fictie / non fictie  
22 1 2 3 4 5 6 7 8 Collectie: wereldoriëntatie leesplezier fictie / non fictie
22 1 2 3 4 5 6 7 8 Collectie: dieren        leesplezier fictie / non fictie
23 1 2 3 4 5 6 7 8 Lachend lezen met strips leesplezier / woordenschat

Collectie Engelstalig

24 1 2 3 4 5 6 7 8 How do you do?  Engelstalige wisselcollectie

E-books – animaties – filmpjes – audio

25 1 2 3 4 5 6 7 8 Junior Einstein online oefenen
25 1 2 3 4 5 6 7 8 Yoleo hybride e-books
26 1 2 3 4 5 6 7 8 Werkstuk & Spreekbeurt  E-books non-fictie / video / links 

Abonnementen voor groepen en schoolteam

27 1 2 3 4 5 6 7 8 Groepspas  lenen voor schoolgroepen
27 Schoolteam Locatiepas  lenen voor de school

Voor individuele leerlingen, leerkrachten en schoolteams

Ondersteuning leesplezier en taalontwikkeling

28 Schoolteam De Bibliotheek op School   inrichten leeshoek / bibliotheek 
saneren & collectioneren /  
Aura Junior

32 Leerlingen Taalvisite leesplezier en taalhulp thuis

Professionele bijscholing

32 Schoolteam De boekenproeverij  ontwikkeling leesplezier voor 
leerkrachten

33 OB Haal méér uit prentenboeken   voorlezen en taalactiviteiten
34 MB & BB De Schoolschrijver Academie Lezen, schrijven, taalplezier
35 Schoolteam Cursus Open Boek 2.0

                Inschrijfformulier   los bijgevoegd 

   

Leesplezier, mediawijsheid en taalontwikkeling

Lees- media- en  taalprojecten

1 2 3 4 5 6 7 8 Knutselen en aanklooien met letters  
  spelen met letters

Veel kleuters vinden het leuk om met letters bezig te zijn, ook al begrijpen ze de letters en 
woorden niet (allemaal). Knutselen en ‘aanklooien’ met letters is daarom een leuke manier 
om op die interesse in te spelen. Aan de hand van verhalen uit prentenboeken, 
rollenspellen, liedjes, poppenkast, gedichtjes enz. stimuleert u de kleuters om heerlijk met 
letters bezig te zijn. Natuurlijk gaan kinderen ook tekenen, spelen en knutselen met letters. 
Kortom dit is een heerlijk project voor kinderen om lekker aan te klooien en het plezier van 
letters en woorden te ontdekken. Spelenderwijs starten ze de weg naar leren lezen.

Vorm: Lessuggesties knutselen en aanklooien met letters
 Collectie prentenboeken (6 weken tot uw beschikking)
Kosten: Collectie € 47 
 Optioneel 3 lessen door de leesconsulent: € 141

INSCHRIJVEN?
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1 2 3 4 5 6 7 8 Babbelkousen, kletsmajoors en kletstantes
  (boeken)babbels 

Met gerichte aandacht doen wij veel voor peuters en kleuters die problemen hebben met 
taal en spraak. Zo’n 5 tot 15 procent van alle peuters en kleuters hebben namelijk 
problemen met taal en spraak. Hierbij denken veel mensen al snel aan kinderen met een 
migratie-achtergrond. Hoewel allochtone kinderen inderdaad vaker achterlopen op 
taalgebied komen taalachterstanden bij veel meer kinderen voor.

Tijdens het project babbelkousen, kletsmajoors en kletstantes komen kinderen dagelijks 
met taal in aanraking door samen te luisteren naar verhalen, te kletsen over verhalen, lieve, 
spannende en grappige boekjes te lezen, liedjes te zingen, rollenspellen enz. Door taal 
vanuit al deze verschillende hoeken te benaderen helpen we een taalachterstand bij 
kinderen tegen te gaan en te voorkomen. 

Prentenboeken, luisterboeken en digitale prentenboeken zoals Bereslim en de Voorleeshoek 
zijn het uitgangspunt tijdens de lessen. Elke dag is er tijd voor wat gezellige boekenbabbels. 
Kinderen mogen dan vertellen welk boek/verhaal zij vandaag het leukst vonden en 
waarom. Vertellen over hun eigen boek/verhaal verhoogt de interesse in taal en het 
leesplezier.

Vorm: Lessuggesties babbelkousen, kletsmajoors en kletstantes
 Collectie prentenboeken (6 weken tot uw beschikking)
 Suggesties voor de Luisterbieb-app  en digitale prentenboeken
Kosten: Collectie en lessuggesties € 47
 Optioneel 3 lessen door de leesconsulent: € 141

1 2 3 4 5 6 7 8 Leeshongerrrrrrrr...
   collectie en leesplezier in de klas

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 een nieuwe kist met boeken mee 
de klas in en wakkert leeshonger van uw leerlingen aan. Dit maakt hen nieuwsgierig om 
ook na de les verder te willen lezen. De boeken blijven 6 weken ter beschikking van de 
school. 
Daarnaast krijgt u als leerkracht allerlei werkvormen aangereikt waardoor kinderen 
worden gestimuleerd om tijdens de periode onderling boeken aan te prijzen of een review 
te schrijven.

Vindt u het leuk om als leerkracht af en toe ook zelf met de kinderen de boeken te 
ontdekken via de aangereikte werkvormen dan kunt u de lessen en de collectie ook los van 
elkaar aanvragen. 

Vorm:  Per periode 1 boekenkist en optioneel een les van ongeveer 45 minuten  
door de leesconsulent in de klas. Collectie van 30 boeken blijft 6 weken  
ter beschikking van de school. 

Kosten: Per les door de leesconsulent € 47 / Per collectie € 47

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

Theaterlezen is een oefenvormen voor vloeiend lezen. Deze vorm van herhaald samenlezen 
zorgt voor plezier in lezen, voor succeservaringen en biedt ruimte voor instructie op maat. 
Plezier in lezen valt niet af te dwingen, maar Theaterlezen is een vorm die op z’n minst 
motiveert en op z’n best zorgt voor een berg leesplezier. Theaterlezen sluiten we af met een 
‘optreden voor de klas’. Zo wordt lezen vooral leuk! 

Herhaald samenlezen is vooral voor de zwakke lezers belangrijk. Leerlingen zullen elkaar 
tijdens het oefenen naar een hoger plan tillen. 
NB: In deze workshops maken we gebruik van theaterleesboeken. 

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: € 141 voor 3 lessen door leesconsulent + € 47 voor de collectie boeken = € 188

NIEUW
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1 2 3 4 5 6 7 8 De Schoolschrijver 
  meer, beter, leuker lezen

Met een maandprogramma van De Schoolschrijver verbeter je in een paar lessen het lezen 
en schrijven van je klas en het taalplezier van je leerlingen. Bovendien krijg je als leerkracht 
zelf nieuwe ideeën voor inspirerende lesopdrachten. De digibordlessen en live lessen met 
bekende kinderboekenschrijvers zorgen voor een betere woordenschat, meer leesmotivatie 
en meer zelfvertrouwen bij lezen en schrijven. Vervang een paar stellessen door een 
maandprogramma en je kunt na een korte voorbereiding aan de slag. 

Dit gebeurt er in de klas
De basis van een maandprogramma zijn digibordlessen van een half uur (groep 3-4) tot 
een uur (groep 5-6 en 7-8). De lesvideo’s en de interactieve opdrachten worden gebracht 
door bekende kinderboekenschrijvers als Jozua Douglas, Manon Sikkel, Bibi Dumon Tak, 
Maren Stoffels, Janneke Schotveld, Simon van der Geest en Lydia Rood. In deze lesvideo 
‘praten’ Schoolschrijvers tegen de kinderen, geven ze adviezen en lezen voor uit hun 
favoriete boeken. Met hun inbreng gaat de leerkracht met de leerlingen aan de slag. 
Wilt u de lessen écht laten leven voor kinderen? De Bibliotheek verrijkt de lessen met een 
collectie passende boeken.  

Vorm:  Groep 5-6 en 7-8:  4 digibordlessen van 60 minuten
 Groep 3-4:  6 digibordlessen van 30 minuten
 Lesbeschrijvingen, handleiding en printbare werkbladen
Kosten: Standaardpakket maandprogramma De Schoolschrijver € 100 per groep 
  Collectie per periode € 47 per groep (boeken blijven 6 weken tot uw beschikking)
  Optioneel: Les met fysieke schrijver in de klas.  

Kosten zie www.deschoolschrijver.nl/prijzen-de-schoolschrijver-maanden/ 

1 2 3 4 5 6 7 8   Leer zinderend speechen
  pakkende speech schrijven en voordragen

De leerlingen ontdekken, aan de hand van bestaande speeches, wat een speech tot een 
goede speech maakt en hoe ze zelf een (korte) persoonlijke speech kunnen schrijven. Hoe 
verzamel je argumenten? Hoe bouw je een speech op? Daarna gaan ze aan de slag met het 
leren overdragen van de geschreven boodschap. Het woord zegt het al. Je draagt de tekst 
over. Maar wanneer is een speech ook echt een bevlogen voordracht? Hoe spreek je voor 
publiek? Welke rol speelt lichaamstaal en stem? Oefening baart kunst. De leerlingen zetten 
tijdens de les de eerste stappen naar zinderend leren speechen. Hiermee leren leerlingen 
hoe ze met een speecht publiek kunnen helpen, troosten, blij maken, enthousiasmeren, aan 
het denken zetten, uitdagen en meer.

Vorm:  3 lessen van een uur door een vakleerkracht
Kosten:  € 189,00

NIEUW
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1 2 3 4 5 6 7 8 Reviews schrijven voor leesafhakers 
  lezen, boekenbabbels, schrijven

Elke 3 weken kiezen kinderen een boek, lezen en bespreken het aan de hand van vragen uit 
de methode van Aiden Chambers. Vervolgens leren ze wat er in een goede review staat en 
schrijven ze zelf een review en geven sterren over het gelezen boek in de groepslijst. Dit 
leert leerlingen hoe ze hun  eigen mening kunnen vormen en verwoorden.

Maak met je groep je eigen top 10 van boeken die je gelezen moét hebben. U kunt hiervoor 
de kinderen boeken laten kiezen uit de schoolbibliotheek. Als uw bibliotheek niet up to 
date is, kunnen wij per periode voor een kist zorgen met populaire en bijzondere boeken 
(fictie en nog-fictie). Kinderen bespreken de boeken met elkaar (methode Chambers), 
schrijven reviews en stellen hun eigen top 10 samen.

Aiden Chambers is schrijver, docent en een van de belangrijkste deskundigen op het gebied 
van leesbevordering. Een van zijn leerlingen vertelt treffend: Ik vond het boek niet leuk en 
begreep het ook niet, totdat we erover gepraat hadden. Toen begreep ik het veel beter. Door 
alles wat anderen erover zeiden, ging het verhaal voor me leven, denk ik.

Reviews schrijven kan offline, maar ook online in ‘Aura Junior dBos’. Aura Junior is door de 
Koninklijke Bibliotheek geaccrediteerd als leerlingportal voor basisscholen met de Bibliotheek 
op school en is een handig hulpmiddel voor de bevordering van de leesmotivatie. Zo kunnen 
kinderen in Aura (behalve zoeken, reserveren en lenen) boekverslagen maken en lezen, leestips 
krijgen, gelezen boek waarderen met sterren en de lijst in zien met de meest gewaardeerde 
boeken.

Vorm:  Vijf periodes met collectie van de 30 populairste lees- en informatieboeken is 
6 weken tot uw beschikking. 

  Introductie top 10 + boekbespreking (Chambers) en review schrijven door de 
leesconsulent, de overige periodes boekbesprekingen en review schrijven door 
de eigen leerkracht

Kosten:    Collectie per periode € 47 per groep / 5 periodes € 235 (of lezen uit eigen 
schoolbibliotheek)

 2 lessen door de leesconsulent € 94
 Optioneel: Aura Junior dBos (ga voor actuele prijzen naar aura.nl)

1 2 3 4 5 6 7 8 Jij op de stoel van de jury! Voorbereiding Voorleeswedstrijd 
  begrijpend lezen, inleven in de tekst en met gevoel voorlezen

In deze workshop zitten leerlingen op de stoel van de jury en leren ze o.a. feedback geven. 
Afwisselend staan leerlingen op ‘het podium’ en lezen ze voor om daarna de rol van jury op 
zich te nemen. Wanneer is iets eigenlijk goed voorgelezen? Wanneer neem je je publiek 
mee? Samen met een docent bestuderen leerlingen de tekst en oefenen ze met 
stemgebruik, dynamisch voorlezen, overbrengen van emoties, tempowisselingen 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 aan de hand van deze leuke werkvorm écht goed 
luisteren én beter voorlezen. 
Natuurlijk zijn deze workshops ook geschikt op andere momenten in het schooljaar of met 
een ander doel dan de Nationale Voorleeswedstrijd. 

Vorm:  2 workshops van 60 min. door de leesconsulent en een meestervoorlezer in de 
klas 

Kosten:   € 94 per groep 

VERNIEUWD
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 1 2 3 4 5 6 7 8 Factcheckers!   
  begrijpend lezen, mediawijsheid, leesplezier 

De hele dag krijgen we nieuws te zien en te horen. We lezen het in de krant en op sociale 
media, zien het op de televisie en horen het op de radio. Maar sta je er weleens bij stil dat 
het niet allemaal waar hoeft te zijn? Omdat tegenwoordig iedereen online een tekst kan 
schrijven en delen is het ontzettend belangrijk onderscheid te kunnen maken tussen 
nieuws dat klopt en nepnieuws.

Zo wordt begrijpend lezen leuk! 
De serious game ‘SLECHT NIEUWS’ van DROG helpt leerlingen om met enthousiasme 
teksten te doorgronden en te interpreteren vanuit verschillende invalshoeken. 
Tijdens de twee lessen van de leesconsulent ontdekken leerlingen op aanstekelijke wijze 
informatie te beoordelen waardoor ze nepnieuws kunnen herkennen. Ook achterhalen ze 
wat de motivatie van iemand kan zijn om nepnieuws te verspreiden. Aan het eind van de 
tweede les passen ze al het geleerde toe en schrijven ze zelf een geloofwaardig nepnieuws 
artikel. Je leert namelijk het beste nepnieuws herkennen als je het ook zelf kan maken.

Vorm:  2 workshops door de leesconsulent in de klas / 
 Lesbrief + serious game for kids ‘Slecht Nieuws’ (DROG) door de leerkracht
Kosten: 2 lessen van 1 uur € 94

Landelijke campagnes

1 2 3 4 5 6 7 8 Kinderboekenweek
  Beroepen: Worden wat je wil

De Kinderboekenweek 2021 begint op woensdag 6 oktober. Het thema is Beroepen: Worden 
wat je wil. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of 
juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar hij van 
droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen 
worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, 
voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te 
denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil 
en alvast dromen over later!

Ontvang leestips, lestips en een schrijver op school.

Vorm:  Collectie van 30 lees- en informatieboeken in thema ‘beroepen; worden wat 
je wil’ (Schrijf je snel in want de voorraad collecties is beperkt!)

Kosten:   € 47 per groep

1 2 3 4 5 6 7 8 De Nationale Voorleesdagen
  genieten voor klein en groot

De Nationale Voorleesdagen zijn er weer van 26 januari 
t/m 5 februari 2022.

Het prentenboek ‘Maar eerst ving ik een monster’ (Uitgeverij 
Lemniscaat) van auteur Tjibbe Veldkamp en illustrator Kees 
de Boer staat deze weken centraal voor de kleintjes.  Dit 
prentenboek gaat over het leukste ritueel van de dag: 
voorlezen. Daarom is het extra toepasselijk dat bekende en 
niet-bekende Nederlands juist uit dit prentenboek voorlezen. 

Schrijver Tjibbe Veldkamp hoopt dat kinderen veel plezier zullen beleven aan het boek en 
dat de voorlezers zullen moeten glimlachen en misschien even stilstaan bij de 
geheimzinnige kracht van verhalen!

Maar voorlezen is niet alleen leuk voor de kleintjes. Juist ook voor de midden en bovenbouw 
is het voorlezen van aansprekende verhalen een mooie manier om leesplezier te stimuleren. 
Ook op uw school kan er voorgelezen worden. Nodig ons uit en wij helpen u het leesplezier 
van leerlingen te verhogen!

Vorm: Voorleessessie in de klas of op het podium tijdens de Voorleesdagen
Kosten:   € 20 per groep

PRENTENBOEK VAN HET JAAR
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1 2 3 4 5 6 7 8  De Nationale Voorleeswedstrijd
  communiceren / begrijpend lezen 

De Voorleeswedstrijd komt er weer aan. Online of live? Er is gebleken dat dit niet uitmaakt. 
Het wordt sowieso weer bloedspannend! Alle leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen meedoen 
met de Nationale Voorleeswedstrijd.

De Voorleeswedstrijd begint met 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. 
De Nationale Voorleeswedstrijd is elk jaar een succes en levert veel enthousiaste voorlezers 
op. 

Meedoen
Meldt uw schoolkampioen aan tussen 1 september en 30 november 2021 via  
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl. Uw schoolkampioen kan daarna meedoen aan de 
regioronde begin maart en de winnaar gaat door voor de provinciale ronde en misschien 
zelfs de landelijke finale. Via de website kunt u een deelnamepakket aanvragen. Het 
deelnamepakket wordt in september toegestuurd door de organisatie van de Nationale 
Voorleeswedstrijd.  

Tip! Wilt u de leerlingen echt goed voorbereiden? Combineer dan uw inschrijving voor de 
Nationale Voorleeswedstrijd met een workshop ‘jij op de stoel van de jury!’.

Vorm: Voorleeswedstrijd op school > regioronde > provinciale ronde > landelijke finale
Kosten:    € 25 (te betalen bij aanmelding van de schoolkampioen aan de organisatie van 

De Nationale Voorleeswedstrijd)

1 2 3 4 5 6 7 8  Debatwedstrijd Nederland Leest Junior
   ‘over de grens’ – communiceren / kritisch denken / zelfregulering /  

sociale en culturele vaardigheden / actief burgerschap

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 tegenargumenten 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 Katvis (Querido) van Tjibbe Veldkamp. 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: Over de grens.

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 groepen 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 
debatwedstrijd 

Kosten:   € 160 per groep (incl. 1 boekenpakket)

Boekenpakket: Doet u niet mee met het debat, maar wilt u wel een boekenpakket?  
Scholen kunnen vanaf 20 april tot 2 juni het Nederland Leest Boekenpakket bestellen via 
onderwijs.cpnb.nl. 

“De debatwedstrijd laat de kinderen kennismaken  
met de echte wereld”  

Directeur basisschool
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Kennismaking met de Bibliotheek  
Jongeren zien de bibliotheek als een plek van rust en inspiratie. Ze geven in een 
onderzoek uit 2020  aan dat hun beeld en verwachtingen van de Bibliotheek in 
veel gevallen gebaseerd zijn op herinneringen van jaren geleden. De Bibliotheek 
op een speelse manier en jonge leeftijd introduceren zorgt er dus voor dat de 
jeugd zich verbonden blijft voelen met de Bibliotheek. Een toegankelijke plek waar 
ze altijd terecht kunnen voor lezen, leren, plezier en meer.

1 2 3 4 5 6 7 8 Kleuters gaan naar de bibliotheek 
  bibliotheekbezoek OB

Bakken vol met prachtige prentenboeken om heerlijk door te grasduinen. De kleuters 
maken op speelse wijze kennis met allerlei facetten van de Bibliotheek. De groep leert 
spelenderwijs 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: € 47 per groep (+ eventueel boeken lenen op locatiepas) 
 Optie 2: € 70 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! Een goed moment om de Bibliotheek spelend te ontdekken.

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: € 47 per groep (+ eventueel boeken lenen op locatiepas) 
  Optie 2: € 70 per groep (+ boekenkist met 30 boeken op leesniveau 6 weken te 

leen)
  
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 aanwijzingen via de pictogrammen op boeken. Leuk en 
leerzaam. Daarnaast 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: € 47 per groep (+ eventueel boeken lenen op locatiepas) 
 Optie 2: € 70 per groep incl. boekenkist met 30 boeken 6 weken te leen
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1 2 3 4 5 6 7 8  Find It! Online én in de Bibliotheek 
  bibliotheekbezoek BB / informatievaardigheden

Find It! is ontwikkeld voor kinderen van de midden- en bovenbouw van het primaire 
onderwijs. Leerlingen leren zoekvragen te formuleren bij een zelfgekozen onderwerp en de 
gevonden informatie in hun eigen woorden te verwerken. Voordat ze op zoek gaan, 
onderzoeken zij eerst wat voor type informatiezoeker ze zijn: een lezer, kijker, kletser, doener 
of een combinatie hiervan. De gevonden bronnen en informatie worden uiteindelijk 
beoordeeld op hun betrouwbaarheid en bruikbaarheid en het werkstuk wordt gemaakt. 
Goed informatie zoeken op een manier die bij je past is een vaardigheid die leerlingen hun 
hele leven kunnen toepassen. 

De derde les van dit programma is in de Bibliotheek. Leerlingen bedenken zoekwoorden en 
oefenen met synoniemen. Ze leren (online) zoeken en vinden in de Bibliotheek waarna ze 
op zoek gaan naar het ideale boek voor een werkstuk. De andere lessen vinden op school 
plaats. 
Al het materiaal van Find It! is gratis te downloaden via de ‘Lesson Up Find It’ pagina van 
FutureNL.

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.

Vorm: Totaal 5 lessen: 4 digibordlessen en 1 workshop in Bibliotheek
  (de derde les is in de bibliotheek). Uitgezochte collectie blijft 6 weken tot uw   

beschikking 
Kosten: € 70 per groep   

Collectie op thema

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

De mooiste boeken binnen handbereik, want een omgeving met boeken zet aan tot lezen. U 
kiest zelf een thema en genre lees- of informatieboeken. 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:  € 47 per groep

1 2 3 4 5 6 7 8 Voorleescollectie voor leerkrachten 
  leesplezier fictie / non fictie

Elke dag een verhaaltje voorlezen in ruil voor de blijdschap, rust en aandacht van kinderen 
én om hun leesmotivatie te stimuleren (optie 1). Of elke dag een stukje voorlezen uit een 
goed voorleesboek om kinderen mee te voeren in de magie van het verhaal (optie 2).

Voorlezen in onder- midden- én bovenbouw. 

Voorlezen is de hele basisschool door belangrijk. In de onderbouw is dat logisch, zeker als 
kinderen zelf nog niet kunnen lezen. In groep 1 en 2 behoort voorlezen tot de dagelijkse 
routines en maakt het deel uit van de thema’s die aan de orde komen. Door dagelijks voor 
te lezen in hogere groepen creëert u een fijne leessfeer die naast technisch en begrijpend 
lezen ook de leesmotivatie ten goede komt. Door dagelijks op een vast moment een mooi 
fragment uit een boek voor te lezen is voor kinderen een momentje om naar uit te kijken. 
Het maakt hen nieuwsgiering naar de keuze van meester of juf. Ze ontdekken door deze 
fragmenten ook welke boeken en auteurs hun eigen voorkeur hebben. Bovendien kan 
voorlezen een belangrijk uitgangspunt zijn om te praten over maatschappelijke en 
sociaal-emotionele onderwerpen en te werken aan burgerschap. Voorlezen is in te passen 
bij alle vakken. Hoe en welke boeken? U kunt bij ons terecht voor advies.

Leraar Nederlands Gie Bogaert start elk lesuur op de middelbare school met voorlezen. 
Waarom?

“Verhalen zijn de beste manier om de wereld te leren 
kennen en te begrijpen. En door voor te lezen, wakker je 

hun interesse in boeken opnieuw aan.”

Dus lekker voorlezen! Elke dag een paar minuten doet wonderen.

Vorm: 1.  Collectie van 30 (voor)lees- en informatieboeken
 2.  Collectie van 20 voorleesboeken voor leerkrachten groep 1 t/m 8 
 Collecties zijn 6 weken tot uw beschikking
Kosten:  1.  € 47 (voor)leesboeken per bouw/groep
 2.  € 47 voorleesboeken per team (verdeling groep 1 t/m 8)
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1 2 3 4 5 6 7 8 Collectie: wereldoriëntatie 
  leesplezier fictie / non fictie 

Over de hele wereld reizen vanuit het klaslokaal. Via boeken uit onze collectie reizen uw 
leerlingen door de tijd en de wereld over zonder in een tijdmachine of vliegtuig te stappen. 
Haal een collectie boeken in de klas die aansluit bij de onderzoekende en ontdekkende 
lessen wereldoriëntatie. Er gaat letterlijk een wereld voor uw leerlingen open. 

De Bibliotheek stelt een collectie samen die aansluit op thema’s uit 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:  € 47 per groep 

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

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. Op 
deze manier leren leerlingen dieren van alle formaten kennen, zonder de gevaren die 
sommige dieren met zich meebrengen. 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:  € 47 per groep 

1 2 3 4 5 6 7 8 Lachend lezen met strips 
  leesplezier / woordenschat 

Strips zijn een mooie harmonie van visuele en tekstuele uitingen. Ook in strips vind je 
uitdagende woorden. De oogst uit een paar pagina’s Donald Duck: zilverpoets, 
zakeninstinct, gigantisch, zich wagen in, bij de reis inbegrepen, carillon, op voorwaarde dat, 
sokkel, hebzuchtig, gedachten uitbannen. 

Met Lachend lezen met strips combineren we het beste van 2 werelden: beeld en tekst. De 
komische beelden van de stripfiguren helpen leerlingen de uitdagende woorden in een 
grappige maar vooral correcte context te plaatsen. Dit geeft een enorme boost aan de 
woordenschat. Dit is belangrijk omdat een grote woordenschat bijna altijd leidt tot goede 
schoolresultaten.

7 redenen om een kind strips te laten lezen:
1.  Strips geven leesplezier
2.  Strips zijn goed voor de woordenschat
3.  Strips helpen verhaalstructuren doorgronden
4.  Strips zijn goed voor de algemene kennis
5.  Strips dwingen tot scherp observeren
6.  Plaatjes helpen taalzwakke leerlingen
7.  Strips geven leeszelfvertrouwen

Altijd genieten met strips! Behalve uren leesplezier en je verkneukelen kunnen er allerlei 
opdrachten verzonnen worden om het lezen nóg meer te stimuleren én kinderen met 
elkaar te laten spelen en praten. Speel fragmenten vergroot uit, laat kinderen de tegen-
overgestelde situatie / karakter / attribuut / afloop bedenken en uitschrijven en zo 
theatraal mogelijk voorlezen.  

Vorm:  Collectie van 30 stripboeken is 6 weken tot uw beschikking + hand-out met 
lessuggestie

Kosten:  € 47 per groep 
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Collectie (Engelstalig) 

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

Nederland staat vaak bekend als een land waar goed Engels wordt gesproken. Meerdere 
talen spreken is dan ook zeer goed voor de ontwikkeling van kinderen. Wij bieden een 
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:  € 47 per groep 

E-books – animaties – filmpjes – audio

1 2 3 4 5 6 7 8 Junior Einstein   
  online oefenen

Junior Einstein biedt een online leer- en oefenomgeving voor alle vakken van de 
basisschool. Het aanbod bevat honderdduizenden opgaven voor groep 2 t/m 8. Bovendien 
is er veel uitleg met video’s en uitlegartikelen. Zo kunnen kinderen serieus oefenen op hun 
eigen niveau en grote vooruitgang boeken in hun kennis en vaardigheden. 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

Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen 
leuk te maken! Met Yoleo verdienen uw leerlingen leespunten die ze gebruiken om hun 
virtuele kamer in te richten. Lezen met Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst wordt 
getoond en voorgelezen. Een soort verhalenkaraoke. Duizenden kinderen maken al met veel 
plezier gebruik van Yoleo.

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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 Werkstuk & Spreekbeurt 
  E-books non-fictie / video / links 

We leven in een wereld vol keuzes. Maar wat kies je voor je werkstuk of spreekbeurt? 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, interactieve animaties, video’s, en links naar onderwerpen 
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 € 47 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, 
informatieve 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:  € 61 per groep

Schoolteam  Locatiepas   
  lenen voor de school 

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
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Voor individuele leerlingen, leerkrachten en schoolteams

Ondersteuning leesplezier en taalontwikkeling 
  
Schoolteam De Bibliotheek op School  
  inrichten leeshoek / bibliotheek saneren & collectioneren / Aura Junior 

Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen. Daardoor gaan ze steeds beter lezen 
en blijven ze het ook doen. Lezen heeft een bewezen positief effect op de woordenschat, 
spelling, begrijpend lezen en schrijven. Taalachterstanden worden zo in een vroeg stadium 
teruggedrongen. Daardoor is er minder kans op laaggeletterdheid.

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs en de Bibliotheek de handen ineen en komt 
er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid. 

Samen stimuleren we kinderen en jongeren om meer te lezen. Ook leren we ze om beter en 
verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De Bibliotheek helpt op 
basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Een actuele en 
gevarieerde collectie op maat in de school zorgt voor verrijking van het leesonderwijs. 
Boeken en andere materialen mogen net als bij de Bibliotheek door de kinderen mee naar 
huis genomen worden.

Vanuit de Bibliotheek ondersteunt een professionele leesconsulent de leescoördinator en 
het team van de school. Daarnaast helpt een digitaal portaal de leerlingen bij het zoeken 
en registreren van boeken, het stimuleren van lezen, het bijhouden van de leeshistorie en 
het vinden van betrouwbare informatie. De succesvolle aanpak van de Bibliotheek.

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 en 

ondersteunen en samenwerken met de leescoördinator van school.

Vorm:  Convenant / contract: De school kan in een samenwerking kiezen uit projecten 
en workshops leesplezier, mediawijsheid en taalontwikkeling, collecties en 
abonnementen, online aanbod en ondersteunend aanbod voor schoolteams en 
individuele leerkrachten en kinderen. 

Kosten:  Na een samenwerkingsgesprek maakt de school een eigen afweging welk 
bedrag ingezet wordt voor leesmotivatie. In onderstaande blokjes vindt u per 
onderdeel een richtlijn van mogelijke kosten.

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. De Bibliotheek zet haar 
expertise van het inrichten van leeshoeken graag in voor uw school en leerlingen. 

Vorm: Tips en adviezen leeshoek(en) op uw school
Kosten: € 138,00
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Collectioneren en saneren
Leerkrachten hebben het al druk genoeg, besteed het op orde brengen van uw 
schoolbibliotheek uit. Wij zorgen voor nieuwe boeken en saneren oude boeken 
zodat leerlingen de boeken vinden die ze graag willen lezen. 

Collectievorming
Het stimuleren van lezen begint met de juiste collectie aanbieden. 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 boeken 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 € 1.170 ( 75 boeken) € 198

150-250 minimaal  1.000 € 1.560 ( 100 boeken) € 260

250-350 minimaal  1.250 € 1.955 (125 boeken) € 323

Saneren
Om wildgroei van uw collectie te voorkomen adviseren wij om de collectie up-to-date te 
houden en te saneren. Jaarlijks komen wij eenmaal de collectie saneren en op orde maken.

Vorm: De leesconsulent saneert in overleg 1 x per jaar de schoolcollectie
Kosten: Collectie tot 1.000 boeken € 198 
 Collectie tot 2.000 boeken € 323 
 Collectie tot 3.000 boeken € 448

Leensysteem Aura Junior
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 kinderen grasduinen in de eigen schoolcatalogus maar ook zoeken in de 
collectie van de lokale bibliotheek.

Met Aura Junior wordt de collectie op een aantrekkelijke manier onder de aandacht 
gebracht. Leerlingen kunnen 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 

De Leesmonitor
Meten is weten! School en bibliotheek brengen veel teweeg bij leerlingen. We veranderen 
hun leesgedrag, leesmotivatie en informatievaardigheden. Het is hierbij van belang om de 
resultaten te meten, bekijken of we de goede weg bewandelen en eventueel bijsturen. Hoe 
kunnen we dit doen? Door gebruik te maken van De leesmonitor. 

De Leesmonitor van de Bibliotheek op school brengt de opbrengst van de samenwerking 
tussen school en bibliotheek in kaart. Door ieder jaar de monitor uit te voeren, ontstaat een 
helder beeld van de veranderingen bij leerlingen, leerkrachten, docenten en ouders. Dit is 
een onmisbare tool om de juiste route te blijven bewandelen. Daarnaast biedt de 
Leesmonitor interessante informatie voor ouders, overheid en meer.

In de monitorrapportage die de school krijgt, ziet het team:
•  hoeveel de leerlingen in groep 5 t/m 8 lenen en lezen;
•  hoe het staat met de leesmotivatie van deze leerlingen;
•  wat de leerkrachten in groep 1 t/m 8 doen om het lezen te bevorderen;
•  de ouderbetrokkenheid bij (voor)lezen.

Vorm:   Jaarlijkse afname van de monitor en terugkoppeling middels o.a. een 
rapportage en gesprek.

Kosten:  Op basis van offerte.
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De leesconsulent
De leescoördinator van school en de leesconsulent van de Bibliotheek gaan een structurele 
samenwerking aan, ieder vanuit eigen expertise. Dit verbetert het leesplezier aanzienlijk. 

Vorm:  Om kinderen aan het lezen te krijgen doen ze beleidsvoorstellen en werken ze 
samen aan;

 1.  Een krachtig en samenhangend leesbeleid/ verregaande strategische 
samenwerking

 2. Een rijk leesaanbod
 3. Een bloeiende leescultuur
Kosten: Zie activiteiten in deze brochure (maatwerk op basis van offerte)

Leerlingen Taalvisite   
   leesplezier en taalhulp thuis (beschikbaar in Woerden, Harmelen, Kamerik, 

Zegveld, Montfoort, Linschoten)

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. 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. De activiteiten van Taalvisite zijn gericht 
op kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 

Hoe gaat Taalvisite in zijn werk?
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.

Kinderen worden via de school of kinderopvang aangemeld voor Taalvisite. 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 

Professionele bijscholing

Schoolteam De boekenproeverij 
  ontwikkeling leesplezier voor leerkrachten

Kinderboeken zijn er genoeg, en elk jaar komen er meer bij. Een zeer goede zaak maar het 
kan ook overweldigend zijn. Bij de boekenproeverij nemen wij het overweldigende gevoel 
weg: we bekijken samen de nieuwste kinderboeken, en praten jullie bij over de laatste 
trends en ontwikkelingen op het gebied van leesplezier. Daarna zelf als team aan het werk. 
Welke activiteiten kun je verzinnen op het gebied van leesplezier bij gekozen boeken? Met 
welke zaakvakken kun je iets met dit boek en hoe kun je je les dan verrijken? Na een 
inspirerende workshop in de Bibliotheek of op school kunnen de teamleden het geleerde 
uit de workshop gelijk toepassen in hun lessen op school.

Vorm:  Bijeenkomst in de Bibliotheek of op school voor team of bouw 
Kosten:  Workshop team of bouwgroep € 188 
  Collectie (30 boeken) per bouw € 47 (Komt het team naar de bibliotheek dan 

kunnen boeken ook geleend worden op de locatiepas van de school)

OB  Haal méér uit prentenboeken   
  voorlezen en taalactiviteiten

Wil je als leerkracht meer halen uit prentenboeken, maar weet je niet waar te beginnen? 
Wil je werken aan leesbeleving en het vergroten van verhaalbegrip van de leerlingen, maar 
weet je niet hoe? Met een theoretische onderbouwing neemt de consulent jou mee om 
praktisch aan de slag te gaan. Zo zorg je als leerkracht voor verdieping, verrijking en 
verbazing. Je maakt herhaald voorlezen leuker en interessanter, voor jezelf en de kinderen. 

Vorm: Workshop op school of in de bibliotheek
Kosten:  Workshop € 188 
  Collectie (30 boeken) per bouw € 47 (Komt de bouwgroep naar de bibliotheek 

dan kunnen boeken ook geleend worden op de locatiepas van de school)
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MB & BB  De Schoolschrijver Academie 
  Lezen, schrijven, taalplezier 

Wil jij dat leerlingen vooruitgaan in hun schrijf en leesvaardigheid zonder dat ze 
doorhebben dat ze aan het leren zijn? Wil jij inspirerende lessen geven waarin je schrijven 
en lezen geïntegreerd aanbiedt? Dan biedt De Schoolschrijver Academie uitkomst.

De Schoolschrijver Academie leert je lessen geven:
●  met opdrachten en werkvormen waarin leerlingen aan de slag gaan met actuele 

jeugd literatuur;
●  waarin je je leerlingen laat ontdekken dat lezen leuker wordt als je zelf schrijft;
●  waarmee je je leerlingen laat ervaren dat je meer schrijfmotivatie krijgt door voorlezen 

en zelf lezen.

In een training ga je met een ervaren Schoolschrijver aan de slag om een stap te zetten 
richting (meer) betekenisvol lees-en schrijfonderwijs. Je eigen verbeeldingskracht krijgt een 
boost, je gaat zelf schrijven en je krijgt veel praktische voorbeelden en opdrachten voor in 
de klas. 

Na de training beschik je over voldoende inspiratie en concrete opdrachten om de volgende 
dag een geïntegreerde lees en schrijfles te geven in jouw klas. 

Welke trainingen zijn er?
Voor leerkrachten in het basisonderwijs (groep 3 t/m 8) zijn er drie verschillende 
teamtrainingen. Ze worden verzorgd door een Schoolschrijver: een kinderboekenschrijver 
met didactische training en leservaring op de basisschool. 
Een klas vol enthousiast schrijvers en lezers: hoe doe je dat?
Verhalen schrijven aan de hand van bronnen: hoe breng je feiten tot leven?
Creatief schrijven voor nieuwkomers: hoe zet je daarbij verhalen in?
Meer informatie: www.deschoolschrijver.nl/trainingen-voor-leerkrachten/ 

Vorm:   De training kan live gegeven worden op locatie (3 uur) of online (2 uur). Kan ook 
gecombineerd met de training voor leesconsulenten. Datum en dagdeel in 
overleg.

Kosten: Groep t/m 15 pers: € 795 (excl. 21% BTW)
 Groep van 16 t/m 25 pers: € 995 (excl. 21% BTW) 

Schoolteam Word leescoördinator: Cursus Open Boek 2.0

Wil je op jouw school structurele aandacht voor leesbevordering, leesmotivatie en het 
leesplezier bij leerlingen vergroten. Dan is de cursus ‘Open Boek 2.0’ iets voor jou.
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: visie op leesbevordering, kennis 
van kinderboeken, de inrichting van een schoolbibliotheek, werkvormen en vaardigheden, 
campagnes voor leesbevordering en de taak van de leescoördinator.

De cursus Open Boek 2.0 bestaat uit een viertal themabijeenkomsten en een 
certificaatuitreiking. In iedere bijeenkomst worden nieuwe boeken gepresenteerd. De 
voorlees- en voordrachtvaardigheden worden aangescherpt en de werkwijze van Vertel 
eens... komt regelmatig terug. Per bijeenkomst worden bouwstenen verzameld voor de 
eindopdracht, een realistisch jaarplan schrijven voor de eigen school.

Meer informatie:  
www.leesplan.nl/nl/basisonderwijs/cursus-open-boek-20-opleiding-tot-leescoördinator-po 

Vorm:   De cursus Open Boek vindt plaats in de Bibliotheek van Utrecht, locatie Neude 
(op loopafstand van het station). Cursusdata: donderdag 27 januari, 17 februari, 
10 maart, 31 maart en 21 april 2022 van 15.00 - 18.00. De feestelijke 
certificaatuitreiking is op donderdag 9 juni 2022 van 16.00 - 17.30.

Kosten: € 450 per deelnemer, incl. cursusmateriaal


