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In deze brochure staan de producten die 
Bibliotheek Het Groene Hart aanbiedt aan 
voorschoolse instellingen; projecten 
rondom (voor)leesplezier, taalontwikkeling 
en deskundigheidsbevordering voor 
pedagogisch medewerkers en ouders. Bij 
alles wat we aanbieden, vragen we ons 
steeds af of het leuk is voor de kinderen; 
hebben zij plezier tijdens het lezen dan gaat 
taal verwerving en leren automatisch.

Met onze producten focussen wij op:

1 Leesplezier vanaf de wieg
Het grootste deel van ons aanbod is gericht 
op voorlezen. Want ook wanneer jonge 
kinderen nog niet zélf kunnen lezen, 
hebben verhalen en boekjes een belangrijke 
rol in de taalontwikkeling. Uit onderzoek 
blijkt dat baby’s die met 8 maanden 
regelmatig werden voorgelezen, op de 
leeftijd van 15 maanden significant meer 
woorden kennen dan de baby’s die niet 
werden voorgelezen. 

2 Mediawijs vanaf het eerste stapje
Naast fysieke boekjes hebben we ook 
aandacht voor online. De leefomgeving van 
peuters en kleuters verandert in rap tempo; 
kinderen doen al jong computerspelletjes 
en swipen er vrolijk op los. Verstandig leren 
omgaan met media is daardoor een steeds 
belangrijker onderdeel van het werk in de 
kinderopvang geworden. 

3 21e eeuwse vaardigheden
Behalve de vier algemene pedagogische 
doelstellingen gebaseerd op Risken-
Walraven, wordt van de kinderopvang 
gevraagd om in te zetten op vaardigheden 

die kinderen nodig hebben in de 21e eeuw. 
Vaardigheden die de basis vormen voor 
goed burgerschap op latere leeftijd.

Prentenboeken zijn een voor de hand 
liggende én eenvoudige kapstok om met 
dreumesen en peuters aan deze 
vaardigheden te werken. En prentenboeken 
hebben wij in overvloed! Wij helpen graag 
om via collecties op maat invulling te geven 
aan het programma 21e eeuwse 
vaardigheden. Daarnaast bieden wij 
educatieve projecten voor peuters en 
workshops voor medewerkers en ouders. 
 
Bestellen  
Producten aanvragen kan met het 
inschrijfformulier of via onze webshop op 
onderwijs.regiobibliotheekhetgroenehart.nl. 

Maatwerk
Vragen of wensen die niet in dit aanbod 
vermeld staan? Neem gerust contact met 
ons op, wij denken graag mee!

Met vriendelijke groet,
Team educatie van  
Bibliotheek Het Groene Hart

Marjo Geuijen 
Onderwijsspecialist 
marjo@regiobibliotheekhetgroenehart.nl

Joke Onnink 
Leesconsulent/ Coördinator Taalvisite 
joke@regiobibliotheekhetgroenehart.nl

Brigitte van Leeuwen 
Projectondersteuning 
brigitte@regiobibliotheekhetgroenehart.nl 

Inleiding
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6 Uitleg 21e eeuwse vaardigheden

Leesplezier en taalontwikkeling 

Lees- en  taalprojecten 

7 Voorleesfeest in de groep! communiceren / creatief denken
8 Kamishibai verteltheater communiceren / creatief denken
9 Voorleestasje   communiceren / samenwerken / 

sociale en culturele vaardigheden
9 Leskist – Boer Boris gaat naar zee  communiceren / creatief denken en handelen
10 Leskist – Krrrr…okodil  kritisch denken/ sociale en culturele 

vaardigheden
10 Rombom prentenboekentrom  communiceren / creatief denken en handelen

Landelijke campagne Nationale Voorleesdagen

11 Voorleesontbijt  communiceren / creatief denken en handelen

Kennismaking met de Bibliotheek

11 Voorleesfeest in de Bibliotheek  communiceren/ creatief denken en handelen

Collectie & abonnementen

12 Babyboekenbox wisselcollectie
12 Themacollectie bij Uk & Puk  wisselcollectie / sociale en culturele 

vaardigheden 
13 Themacollectie op maat  wisselcollectie / sociale en culturele 

vaardigheden
13 Locatiepas  lenen voor pedagogisch medewerkers 

Media-educatie en online Bibliotheekaanbod

14 De Luisterbieb   communiceren / sociale en culturele 
vaardigheden

14 De Voorleeshoek  communiceren
15 Bereslim   communiceren / probleemoplossend denken

Voor teams kinderopvang en ouders

Ondersteuning leesplezier en taalontwikkeling

16 Boekenparade  teamworkshop - werkvormen prentenboeken
16 Mediawijsheid in de kinderopvang teamworkshop mediawijsheid
17 Taalvisite leesplezier en taalhulp thuis 
17 Advies collectie en leeshoek  advies / inrichten / saneren / collectioneren 

Boekstart in de kinderopvang

18 Workshop interactief voorlezen 2 teamworkshops (certificaat)
18 Cursus voorleescoördinator  cursus, 3 dagdelen (beleidsplan + certificaat)
 
Ouderbijeenkomsten

19 Ouderbijeenkomst interactief voorlezen  taal / sociale en culturele vaardig heden
19  VVE Ouderbijeenkomst ‘mijn peuter  mediawijsheid / sociale en culturele 

online’ vaardigheden

Inhoud
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21e eeuwse vaardigheden
Het SLO en Kennisnet hebben een model ontwik-
keld met daarin elf vaardigheden die nodig zijn 
om deel te nemen aan de samenleving van nu 
en de toekomst. Dit model is het uitgangspunt 
van onze doorgaande lijn.

  Communiceren: het effectief en 
efficiënt overbrengen en ontvangen 
van een boodschap.

  Kritisch denken: het kunnen formuleren 
van een eigen,  onderbouwde visie of mening.

 
  Computational thinking: het procesmatig (her)

formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om 
met computertechnologie het probleem op te lossen.

  Mediawijsheid: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee 
burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veran-
derlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

  Creatief denken en handelen: het vermogen om nieuwe ideeën voor bestaande 
vraagstukken te vinden.

  Probleemoplossend denken en handelen: het vermogen om een probleem te 
herkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen.

  Samenwerken: het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij 
kunnen aanvullen en ondersteunen.

  ICT basisvaardigheden: de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking 
van digitale technologie en netwerken te begrijpen en te bedienen.

  Sociale en culturele vaardigheden: het effectief kunnen leren, werken en leven 
met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.

  Informatievaardigheden: het om het kunnen vinden en analyseren van informa-
tie uit bronnen.

 Zelfregulering: het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.

Leesplezier en taalontwikkeling 
Lees- en  taalprojecten 

Voorleesfeest in de groep! Communiceren / creatief denken 

Voor kinderen is voorlezen een heel fijn moment. Voorlezen is bovendien belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen; het ontwikkelt hun taalgevoel en de woordenschat, prikkelt de 
fantasie en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Gedurende 6 weken komt een interactief voorlezer wekelijks voorlezen aan de 
peutergroepen. Leesplezier en begrip van het verhaal staan voorop. Daarnaast doet de 
voorlezer taalbegripsgerichte spelletjes met de kinderen; verklanken, uitbeelden, 
navertellen/bespreken van delen van het verhaal of de groep zingt samen een liedje dat 
aansluit bij het verhaal. 

Vorm: Voorlezen en taalactiviteiten in de groep
Kosten:   6 lessen van 45 min € 60 per groep, extra groep in hetzelfde dagdeel gratis  

(btw vrij)
Voor: Kinderen vanaf 2 jaar  
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Kamishibai verteltheater communiceren, creatief denken

Voorlezen aan een groep kinderen is nu nog leuker en makkelijker met de vertelplaten en 
het Kamishibai-theater. Terwijl de kinderen naar de grote prenten kijken, leest de voorlezer 
de tekst die op de achterkant is gedrukt. Zo creëer je een optimale interactie met de groep, 
wat goed is voor het leesplezier en verhaalbegrip. Er zijn verhalen over vrolijke, dagelijkse of 
spannende situaties of er wordt een ‘probleem’ opgelost. Deze verhalen lenen zich 
uitstekend voor lessen en taalspelletjes.
Het Kamishibai-theater kun je 6 weken lenen en hierbij krijg je 2 boeken met bij behorende 
vertelplaten, lessuggesties, woordenlijstjes en liedjes. 

Kies 2 boeken uit:
Wat nu Olivier? - Phyllis Root                              
Anton kan toveren  - Ole Könnecke
Mama kwijt  - Chris Haughton                              
Wiebel billen boogie  - Guido van Genechten
Ssst!…de tijger slaapt  - Britta Teckentrup
Kleine muis zoekt een huis - Petr Horácek
Ik wil de maan - Jonathan Emmett
Kleine kangoeroe - Guido van Genechten  
We hebben er een geitje bij - Marjet Huiberts 
Nog 100 nachtjes slapen  - Milja Praagman  
Fiet wil rennen   - Bibi Dumon Tak                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Vorm: Verteltheater, 2 boeken en lessuggesties / 6 weken tot je beschikking
Kosten:  € 37,10 (incl. 6% BTW) per groep
Voor:  Kinderen vanaf 2 jaar

Voorleestasje   communiceren / samenwerken / sociale en culturele vaardigheden

Voor kinderen die een taalachterstand hebben – of dreigen te ontwikkelen – biedt de 
Bibliotheek het Voorleestasje. Dit tasje met prentenboeken en voorleestips gebruik je in de 
groep én gaat mee naar huis, zo betrek je ouders bij het vergroten van het leesplezier en de 
taalontwikkeling van hun kinderen.

Eerst lees je samen met de groep het boek uit het Voorleestasje, aansluitend doe je een 
bijbehorende activiteit of zing je samen met de groep een liedje dat aansluit op het boek. 
Elke dag krijg één van de ouders het tasje – met daarin het boek en tips voor de ouders – 
mee naar huis. De volgende keer kan het kind vertellen wat ze thuis hebben gedaan, lees je 
het boek nog eens voor en gaat de beurt naar een ander kind. 

Vorm:  Voorleestasje met prentenboek, liedjes, suggesties voor ouders over voorlezen en 
bijbehorende lessuggesties voor in de groep / 6 weken tot je beschikking 

Kosten:   € 37,10 per groep (incl 6% btw)
Voor: Kinderen vanaf 2 jaar 

Leskist: Boer Boris gaat naar zee communiceren / creatief denken en handelen

Het uitgangspunt van deze leskist is het boek ‘Boer Boris gaat naar zee’ van Ted van 
Lieshout. Het prentenboek vullen we aan met speciaal ontwikkelde lessen voor peuter-
groepen in de kinderopvang. Zo helpt deze leskist om woordkennis, verhaalbegrip, 
creativiteit, leesplezier en ouderbetrokkenheid te vergroten.

Boer Boris heeft vakantie. 
Boer Boris gaat naar zee.
Hij pakt zijn kleine koffertje. 
Wat neemt Boer Boris mee? 

Een heleboel, teveel voor in zijn koffer. Boer Boris besluit dan maar de tractor vol te laden. 
Nu kan er veel meer mee! Nog steeds niet genoeg? Daar weet Boer Boris wel raad op. Dit 
wordt een supervakantie!

In deze leskist: 
Een pakket prentenboeken waaronder ‘Boer Boris gaat naar zee’, een lesbrief met 
activiteiten waarin kinderen meedenken en oplossingen bedenken voor allerlei vrolijke 
‘problemen’, vertelplaten en dierenknuffels. 

Vorm: Leskist met prentenboeken + uitgewerkte lesbrief / 6 weken tot je beschikking
Kosten:   € 37,10 per groep (incl 6% btw)
Voor:  Kinderen vanaf 2 jaar
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Leskist: KRRR...OKODIL   kritisch denken / sociale en culturele vaardigheden

Het uitgangspunt van deze leskist is het prentenboek: ‘KRRRR…OKODIL!’ van Catherine 
Reyner. Het boek is prachtig geïllustreerd en bevat interessante taalkundige aanknopings-
punten. Bij dit boek zijn speciale lessen ontwikkeld voor peutergroepen in de kinderopvang. 
Met deze lessen ga je in de groep aan de slag met woordkennis, verhaalbegrip, kritisch 
denken culturele en sociale vaardigheden, leesplezier en ouderbetrokkenheid.

Krokodil vindt het erg leuk om de andere dieren flink te plagen. Tot hij Nijlpaard tegen 
komt die het geklier zo zat is, dat hij Krokodil wegstuurt. Krokodil vindt echter al snel een 
vriendje om samen mee de dieren de stuipen op het lijf te jagen. Plagen, pesten, macht, 
alleen zijn en samen spelen zijn thema’s van dit boek. 

In deze leskist: 
Een pakket prentenboeken waaronder KRRRR…OKODIL!, een lesbrief met activiteiten 
waarin kinderen meedenken over wat er gebeurt in het verhaal en oplossingen verzinnen 
zodat de dieren samen kunnen spelen. In de koffer zit een 
levensgrote originele KRRRR…OKODIL-knuffel.

Vorm:  Leskist met prentenboeken, uitgewerkte lesbrief en 
levensgrote KRRRR…OKODIL knuffel / 6 weken tot je 
beschikking

Kosten:   € 37,10 per groep (incl 6% btw)
Voor:  Kinderen vanaf 2 jaar

Rombom prentenboekentrom  communiceren / creatief denken en handelen

Leesplezier om nooit meer te vergeten! Samen met een taal- en muziekdocent brengen de 
kinderen prentenboeken tot leven. Ze zingen samen delen van de tekst, verklanken 
elementen uit het verhaal op kleine instrumenten, klinkende voorwerpen uit de klas of 
simpelweg met hun eigen lijf. Kinderen bedenken onder begeleiding kleine muzikale en 
tekstuele elementen bij het verhaal. 

De kinderen leven zich in en durven zich te uiten. Dit helpt kinderen om beter te luisteren 
naar een verhaal en écht te begrijpen waar het over gaat. Ze hebben plezier en worden 
spelenderwijs ook nog eens gestimuleerd in hun taalontwikkeling. 

Vorm: Workshops door een vakdocent in de groep 
Kosten:  5 lessen van 30 min € 150 per groep / Meerdere groepen achter elkaar, € 125,00 per 

groep (btw vrij)
Voor:  Kinderen vanaf 2 jaar

Landelijke campagne Nationale Voorleesdagen

Voorleesontbijt  communiceren / creatief denken en handelen

Woensdag 23 januari t/m zaterdag 2 februari 2019 zijn het de Nationale Voorleesdagen. Het 
voorleesontbijt vergroot het leesplezier van kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.  

‘Een huis voor Harry’ van Leo Timmers (Querido) is 
verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2019 en staat 
centraal tijdens De Nationale Voorleesdagen. 

De Nationale Voorleesdagen worden afgetrapt met het 
Nationaal Voorleesontbijt waarbij overal in het land wordt 
voorgelezen. Organiseert jouw locatie op woensdag 23 
januari een ontbijt, dan zorgen wij voor een enthousiaste 
voorlezer op locatie. Hij/zij leest voor uit ‘Een huis voor 
Harry’ en doet aansluitend bijpassende spelletjes met de 
peuters. Wij verzorgen het themaboek en vingerpoppetjes 
voor nog meer voorleespret.

Vorm: Voorlezen, activiteit en materialen
Kosten:   € 45 per ochtend (btw vrij)
Voor:  Kinderen vanaf 1,5  jaar

Kennismaking met de Bibliotheek

Voorleesfeest in de Bibliotheek  communiceren/ creatief denken en handelen

Vergroot woordenkennis, verhaalbegrip, creativiteit, leesplezier en ouderbetrokkenheid 
met een voorleesmoment in de Bibliotheek. 

Samen met jonge kinderen bezig zijn met boekjes, verhaaltjes en liedjes is niet alleen leuk, 
maar het stimuleert ook de taalontwikkeling. Op afspraak ben je welkom voor een 
vertelprogramma met een verhaaltje en liedje voor peuters. 

Wil je ouderbetrokkenheid stimuleren? Nodig indien mogelijk ouders uit om te komen 
luisteren en om actief mee te doen.

Vorm: Educatief groepsbezoek aan de Bibliotheek
Kosten:   € 45 per groep (btw vrij)
Voor:  Kinderen vanaf 2 1/2 jaar
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Collectie & abonnementen

Babyboekenbox  wisselcollectie

‘Lezen’ met baby’s is heel anders dan met peuters. Het gaat om plaatjes kijken, aanwijzen, 
benoemen wat je ziet, geluidjes maken en liedjes zingen die passen bij het plaatje. Én om 
de juiste boekjes. Wij kunnen een babyboekenbox samenstellen. In de box zitten 15 kijk-
boekjes, speel- en ontdekboekjes en knisperboekjes. Alle boekjes worden vóór en na het 
lenen gewassen en schoongemaakt. 

Geen idee hoe je voorleest met baby’s? Wij verzorgen graag een workshop voor alle 
medewerkers (zie het aanbod: Workshop interactief voorlezen op pagina 18 ).

Vorm: 15 kijk-, speel-, ontdek- en knisperboekjes / 6 weken tot je beschikking
Kosten:   € 37,10 per box (incl 6% btw)
Voor:  Kinderen vanaf 0 jaar

Themacollectie bij Uk & Puk wisselcollectie / sociale en culturele vaardigheden

Wil je een themakist met boeken die passen bij de thema’s van Puk & Ko en Uk & Puk?  
Wij stellen een kist samen waarmee je aan de slag kunt met woordkennis, verhaalbegrip, 
leesplezier en sociale vaardigheden van kinderen in de groep.

Kies een thema en ontvang een kist met 15 bijpassende prentenboeken. Bij elke 
themacollectie ontvang je suggesties voor activiteiten rond verhaalbegrip en woordjes en 
liedjes om extra aandacht te besteden aan het gekozen thema. 

Thema’s voor peuters: 2-4 jaar - aansluitend bij methode Puk & Ko / Uk & Puk

■ Dit ben ik ■ Knuffels
■ Regen ■ Hatsjoe!
■ Hoera, een baby!  ■ Ik en mijn familie (Uk & Puk)
■ Wat heb jij aan vandaag? ■ Eet smakelijk! 
■ Reuzen en kabouters  ■ Oef, wat warm! 

Vorm: 15 boeken op thema / 6 weken tot je beschikking
Kosten:   € 37,10 per kist (incl 6% BTW)
Voor:  Kinderen vanaf 2 jaar

Themacollectie op maat  wisselcollectie / sociale en culturele vaardigheden

Met de juiste boeken vergroot je spelenderwijs woordkennis, verhaalbegrip, leesplezier en 
sociale vaardigheden.

Een themacollectie bevat 15 speciaal geselecteerde boeken passend bij het gewenste thema, 
denk aan: samen spelen, zindelijkheid of natuur. Wij bekijken samen met jou de mogelijk-
heden. De Bibliotheek stelt daarna aan de hand van jouw wensen een themacollectie 
samen die tijdens de door jullie gewenste periode klaar staat. 

Vorm:  15 boeken op thema / 6 weken tot je beschikking
Kosten:   € 37,10 per themacollectie (incl 6% btw)
Voor:  Kinderen vanaf 2 jaar

Locatiepas   lenen voor pedagogisch medewerkers 

Jouw locatie ontvangt twee locatiepassen. Hiermee kun je als team gezamenlijk maximaal 
20 materialen lenen voor een termijn van 3 weken. Je kunt terecht bij jouw Bibliotheek in 
de regio. Met de locatiepas kunnen prentenboeken worden geleend. Voorwaarden zijn 
gelijk aan het Plusabonnement, (zie www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl).
 
De twee locatiepassen worden direct voor je aangemaakt tijdens een bezoek aan de 
Bibliotheek.  Je kunt je online inschrijven of aan de balie in de Bibliotheek tijdens de 
service-uren.

Vorm:  Lenen voor pedagogisch medewerkers met twee passen per locatie 
Kosten:  € 80,00 (incl 6% btw)
Voor:  Pedagogisch medewerkers
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Media-educatie en online Bibliotheekaanbod

Luisterbieb   communiceren / sociale en culturele vaardigheden

Jonge kinderen kunnen nog niet lezen, dus alle taal die zij leren, is taal die via de oren naar 
binnen komt. Voorgelezen worden helpt bij de taalontwikkeling, leert kinderen om te 
luisteren, concentreren en om samen te genieten van verhalen. 

Wist je dat er ook luisterboeken zijn voor peuters? Met de Luisterbieb-app kunnen de 
kleinsten luisteren naar ‘Boer Boris’ van Ted van Lieshout, ‘Pluk van de Petteflet’ van Annie 
M.G. Schmidt en ‘Kikker’ van Max Velthuijs. 

Leden van de Bibliotheek hebben toegang tot alle titels uit de Luisterbieb-app en 
lidmaatschap is gratis t/m 17 jaar. Om de titels te downloaden is een goede wifi-verbinding 
nodig, om te luisteren is vervolgens geen internetverbinding meer nodig.

Te downloaden in de App Store en Google Play: www.bibliotheek.nl/luisterboeken

Vorm: Luisterboeken lenen van de Luisterbieb / inloggen als lid
Kosten:  Lidmaatschap Bibliotheek / gratis voor kinderen
Voor:  Kinderen vanaf 2 jaar

De Voorleeshoek communiceren

De Voorleeshoek is een digitaal hoekje op de tablet, laptop of pc waar kinderen filmpjes 
kijken en even heerlijk wegdromen. De filmpjes zijn combinaties van spannende verhalen, 
leuke prenten en mooie muziek. Wanneer je een abonnement bij De Voorleeshoek afsluit 
(https://devoorleeshoek.nl/abonneer/) ontvang je wekelijks nieuwe voorleesverhalen en 
heb je toegang tot alle voorleesfilmpjes.

Vorm: Digitaal voorgelezen verhalen met leuke prenten en mooie muziek
Kosten:  Zie https://devoorleeshoek.nl/abonneer/ 
Voor:  Kinderen vanaf 3 jaar

Bereslim  communiceren / probleemoplossend denken

Bereslim biedt pedagogisch verantwoorde computerspellen voor jonge kinderen. De 
interactieve Bereslim-boeken en Samenslim-spellen kunnen vanaf de leeftijd van 3 jaar 
worden gebruikt. Je kunt Bereslim in de groep gebruiken, maar ouders kunnen er ook thuis 
mee aan de slag. Bereslim sluit aan op thema’s van de Piramide methode.

• Bereslimme-boeken: Meer dan 60 interactieve animatiefilms van bekende prentenboeken.
• Samenslim: Spellen die kinderen spelenderwijs goed leergedrag stimuleren.

Voor incidenteel gebruik kun je gratis elke drie weken een code opvragen. Wil je als 
pedagogisch medewerker de voortgang van de kinderen monitoren, meten en analyseren 
dan raden wij aan om een basisabonnement te nemen. Je kunt dan de vorderingen van 
kinderen volgen en Bereslim bovendien beschikbaar stellen voor thuisgebruik.

Vorm:  Animatiefilms van bekende prentenboeken / computerspellen 
Kosten:   Bibliotheekleden kunnen per 3 weken een gratis code opvragen/ Basisabonnement 

voor KDV / VVE / school:  web.bereslim.nl/bestellen/abonnementen 
Voor: Kinderen vanaf 3 jaar
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Voor teams kinderopvang en ouders

Ondersteuning leesplezier en taalontwikkeling

Boekenparade  teamworkshop - werkvormen prentenboeken

Welke nieuwe prentenboeken zijn er en wat kun je voorlezen in de groep? Tijdens de 
boekenparade  voor pedagogisch medewerkers geven wij advies en inspiratie rond de 
nieuwste en leukste prentenboeken. Samen bekijken we thema’s en mogelijke werkvormen 
bij deze boeken. Aan het einde van de bijeenkomst heeft het team kennis van de nieuwste 
boeken en inspiratie om hiermee aan de slag te gaan in de groep.  
TIP:  De Boekenparades zijn als bijeenkomst ook zeer geschikt als regelmatige onder-
steuning en opfrissing na de introductie van BoekStart in de Kinderopvang op jouw locatie, 
zie pag 18

Vorm: Teambijeenkomst van ongeveer 1,5 uur door de leesconsulent 
Kosten: € 67,50 (btw vrij) per bijeenkomst per team
Voor Pedagogisch medewerkers

Mediawijsheid in de kinderopvang teamworkshop mediawijsheid

Er komen steeds meer apps en peuters swipen thuis al heel wat af op de tablet. Hoe speelt 
de kinderopvang in op het dagelijks gebruik van apps en tablet? Wat zijn geschikte apps 
voor welke leeftijd? Deze workshop geeft pedago gisch medewerkers informatie zodat ze 
‘mediawijs’ worden in hun omgang met kinderen en ook ouders kunnen adviseren. 

Vorm:  Teambijeenkomst van ongeveer  
1,5 uur door de mediaconsulent 

Kosten:  € 67,50 (btw vrij) per bijeenkomst per team
Voor:  Pedagogisch medewerkers

Taalvisite  leesplezier en taalhulp thuis

Taalvisite zet in op vroegtijdige preventie van taalachterstand. Dit om de grote sociale en 
maatschappelijke problematiek waar uitvallers vaak mee te maken krijgen, voor te zijn.  
De activiteiten van Taalvisite zijn gericht op kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 

Bibliotheek Het Groene Hart werkt samen met basisscholen, kinderopvang, consultatie-
bureaus en Taalvisite-vrijwilligers. 

Samen met de Taalvisite-vrijwilliger stimuleren de ouders het leesplezier van hun 
kind(eren). Dit doen zij door samen te lezen en taalspelletjes te doen. Ouders doen actief 
mee zodat zij in de toekomst zelf hun kind blijven stimuleren om te lezen.

Kinderopvang en school krijgen tussendoor updates van gelezen boekjes en woordjes waar 
aandacht aan is besteed.

Vorm: Vrijwilliger gaat 15x bij een gezin op Taalvisite. 
Kosten:  Gratis, gezinnen worden aangemeld door de kinderopvang of school. www.

regiobibliotheekhetgroenehart.nl/taalvisite
Voor: Kinderen vanaf 2,5 jaar met een VVE indicatie en een taalachterstand

Advies collectie en leeshoek   advies / inrichten / saneren / collectioneren

Wil je advies, bijvoorbeeld over het inrichten van een leeshoek of het samenstellen van een 
goede collectie boekjes voor kinderen van 0-4 jaar? Neem dan contact op voor een afspraak. 
Ook met andere vragen ben je van harte welkom. 

Vorm: Na een intake en advies op schrift gaan we gericht aan de slag.
Kosten: Op basis van offerte
Voor: Pedagogisch medewerkers
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BoekStart in de Kinderopvang

Workshop interactief voorlezen 2 teamworkshops (certificaat)

Pedagogisch medewerkers leren interactief voorlezen aan baby’s, dreumesen en peuters. 
Hoe beter er wordt voorgelezen hoe meer plezier en profijt kinderen ervan hebben.
De training bestaat uit twee bijeenkomsten. Tijdens de training krijgen de deelnemers 
inzicht in de leesontwikkeling bij 0-4 jarigen, leren zij alert te zijn op initiatieven van 
kinderen en hoe ze van voorlezen een rijke en plezierige activiteit maken. De training kan 
ook worden uitgevoerd op de instelling zelf.  

Vorm: Training bestaande uit 2 bijeenkomsten, meer informatie: www.boekstartpro.nl 
Kosten: € 800,00 incl. certificaat BoekStart (voor een groep van maximaal 20 personen)
Voor: Pedagogisch medewerkers

Cursus voorleescoördinator   cursus, 3 dagdelen (beleidsplan + certificaat)

Deze cursus leidt pedagogisch medewerkers op tot voorleescoördinator waardoor het 
voorleesbeleid goed is geborgd binnen jouw instelling. De training bestaat uit 3 dagdelen 
van 3,5 uur. Het doel is om een voorleesplan te maken, passend binnen het beleid van jouw 
instelling. Verder wordt er aandacht besteed aan de boekencollectie, ouderparticipatie en 
het maken van een plezierige leeshoek. Tussen de bijeenkomsten zit steeds een aantal 
weken tijd zodat de theorie in de praktijk kan worden gebracht. Na een half jaar is er een 
terugkombijeenkomst voor alle deelnemers. 

Rol voorleescoördinator: 
De voorleescoördinator zorgt, met steun van het team en de manager, voor: een visie op 
lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de leesomgeving, 
ouderbetrokkenheid, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en deskundigheids-
bevordering van pedagogisch medewerkers.  

Na afloop van de cursus:
Deelnemers hebben een eerste Voorleesplan in samenspraak met de leidinggevende van de 
organisatie gemaakt, waarin het voorleesbeleid wordt vastgelegd. Na afloop ontvangende 
deelnemers een certificaat. 

Vorm:  3 cursusmiddagen van 3,5 uur. De totale studiebelasting is 22 uur.  
Meer informatie: www.boekstartpro.nl

Kosten:  € 200,00 (incl. btw) per persoon
Voor: Pedagogisch medewerkers

Ouderbijeenkomsten

Ouderbijeenkomst: interactief voorlezen taal / sociale en culturele  
 vaardigheden

Interactieve momenten tijdens het voorlezen stimuleren de taalontwikkeling, het 
verhaalbegrip en de woordenschat van kinderen.
Wij verzorgen een workshop ‘interactief voorlezen voor ouders’ op de eigen locatie of in de 
Bibliotheek. Ouders gaan oefenen en ervaren hoe leuk het kan zijn om samen met je kindje 
te lezen. Met simpele en praktische tips kunnen ze thuis gelijk starten met voorlezen. 

Vorm: Ouderbijeenkomst van ongeveer 1,5 uur
Kosten: € 67,50 (btw vrij) per bijeenkomst 
Voor: Ouders 

VVE ouderbijeenkomst: mijn peuter online  mediawijsheid / sociale en 
 culturele vaardigheden 

Steeds meer kinderen hebben al op jonge leeftijd toegang tot apps, online filmpjes en 
beelden. Houd je dit als ouder in de gaten en waar moet je dan eigenlijk op letten?
Een mediacoach geeft uitleg over hoe peuters verschillende apps en filmpjes kunnen 
ervaren. Ouders krijgen bovendien praktische tips van apps die er specifiek zijn voor 
peuters; leuke apps die ook nog eens de taalontwikkeling stimuleren. 

Vorm: Ouderbijeenkomst van ongeveer 1,5 uur
Kosten: € 67,50 (btw vrij) per bijeenkomst 
Voor: Ouders


