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20% van de kinderen 
verlaat de basisschool 

met het 
leesvaardigheidsniveau 

van een groep 6-leerling. 



 
 

     

 
 

Voorwoord  
Beste lezer, 

Vol trots presenteren wij u het uitgebreide en gevarieerde aanbod voor het schooljaar 2018 – 
2019. Wij hebben er deze keer voor gekozen het Voorschoolse aanbod en het aanbod voor het 
Primair onderwijs in één gids op te nemen.   
Zoals voorgaande jaren omvat het aanbod een basis-, een plus- en een cultuurpakket. 
Leesplezier, cultuureducatie en (digitale) geletterdheid zijn hierin de rode draad.  
 
Als jonge kinderen aangename ervaringen opdoen op het gebied van  (voor)lezen en veel 
voorgelezen worden ontwikkelen ze een positieve leesattitude en leren ze nieuwe woorden. 
Kinderdagverblijven en peutergroepen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Graag 
ondersteunt de Bibliotheek deze rol met het programma ‘BoekStart in de kinderopvang’. 
Kinderen moeten veel lezen om hun taalvaardigheid te vergroten en zo goed te kunnen 
functioneren in de maatschappij van de toekomst. Die toekomst zal mede bepaald worden 
door technologie, computers, algoritmes en robotica. Vandaar dat wij ook veel aandacht 
besteden aan digitale vaardigheden: mediawijsheid, informatievaardigheden en 
programmeren.  
 
Ons jaarprogramma is een inspirerende aanvulling op het reguliere onderwijs in de groep. 
Veel programma’s zullen u vertrouwd zijn maar er zijn ook enkele nieuwe programma’s 
toegevoegd. Zo vindt u in ons aanbod een informatievaardighedenprogramma voor groep 7 
en 8 waarin een heuse battle wordt aangegaan, een poëzieprogramma voor groep 4 en voor 
verschillende groepen mediawijsheidprogramma’s.  
 
Leesbevordering 
Onderzoek wijst uit dat kinderen die veel lezen het beter doen op school en beter meekomen 
in de (digitale) maatschappij. In de praktijk is het lastig om kinderen genoeg en met plezier te 
laten lezen. Met inspirerende werkvormen kunt u kinderen enthousiasmeren, zodat ze met 
meer plezier lezen. 
 
Ruim baan voor vrij lezen 
Met 15 minuten vrij lezen per dag, leert een kind gemiddeld 1.000 nieuwe woorden per jaar. 
Daarbij is leesplezier essentieel. Het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen wordt voor 
een groot deel bepaald op de kinderopvang en school.  
 
Met het jaaraanbod in deze brochure kunt u bijdragen aan een positief leesklimaat, waarin de 
kinderen kunnen uitgroeien tot enthousiaste en vaardige lezers. Uitdagende (taal)lessen, 
inspirerende docenten en goede en actuele boeken in de schoolbibliotheek stimuleren het 
plezier in lezen, zodat de leesmotivatie van de leerlingen wordt vergroot en zij meer gaan 
lezen. Dit ondersteunen we graag met het programma De Bibliotheek op School. 
 
Schrijf uw groep (weer) in voor een bezoek aan de Bibliotheek of één van de vele andere 
mogelijkheden. Alle informatie hiervoor vindt u in deze brochure en op 
www.bibliotheekdegroenevenen.nl.  
 
Contact 
Heeft u andere wensen of vragen over leesbevordering, neemt u dan gerust contact met ons 
op, dan bespreken we samen de mogelijkheden.  
Laten we de handen ineenslaan om ervoor te zorgen dat lezen niet als een verplichting voelt, 
maar als een feestje! 
Het team educatie wenst u en uw leerlingen een goed schooljaar toe vol ontdekkingen en 
ontwikkelingen. 
 
Tot ziens in de Bibliotheek, 
Team educatie  
Dorrie, Alice, Anne, Elja, Karin, Marion en Monique  

http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/


   

 
 

 

  

 

 

Wij presenteren u ons 
aanbod met programma’s 
waarmee u samen met de 

kinderen kunt genieten 
van taal. 

 

Voorschools 
aanbod 



 
 

     

 
 

Informatie over de Voorschoolpas 
 

 
 
 
 
 
De kosten voor de Voorschoolpas bedragen € 75,00 per instelling per jaar.  
Met de pas kunt u 20 materialen lenen.  
De Voorschoolpas wordt vanaf schooljaar 2018/2019 per schooljaar aangeboden. 
De uitleentermijn is 6 weken en het is een pas zonder te laat geld. 
Een extra groepspas kost € 20,00 per pas. 

 
Met de Voorschoolpas kunt u gratis gebruik maken van de producten uit het basispakket. 
 

Basispakket  
Nationale Voorleesdagen:  Programma rond bekroond prentenboek 

 Het voorleesontbijt 
VoorleesExpress  
Themakisten    
Lichaamsverzorging   
Kikker   
Klein wit visje wordt groot  
Ssst! De tijger slaapt!  
BoekStart samen-lees-kist  
WePboek en bijzondere prentenboeken  
Kamishibai Vertelplaten 
Tom en Pippo nieuwsbrief 

 

 
Pluspakket   
Poppentheater   
BoekToer  korte periode 

 lange periode 
€  42,50  
€125,00 

BoekToertje  korte periode 
 lange periode 

€  32,50  
€  87,50 

Lezingen  Prijs op aanvraag 
 
 

Aandachtspunten 
Wat betreft het lenen van boeken op een Voorschoolpas: 

 Binnen het abonnement ontvangt u één pas per instelling. 
 Op één pas kunnen maximaal 20 materialen worden geleend. 
 De uitleentermijn is 6 weken. 
 Dvd’s of cd-rom’s kunnen geleend worden tegen de geldende voorwaarden: € 2,50 per 

object. Uitleentermijn 3 weken. 
 De instelling is verantwoordelijk voor de geleende materialen,  

schade en niet geretourneerde materialen worden in rekening gebracht. 
 De Voorschoolpas wordt automatisch verlengd tenzij u voor 1 juli anders doorgeeft. 
 
  



   

 
 

Adviesgesprek BoekStart in de kinderopvang 
BoekStart in de kinderopvang 

 
 
Met BoekStart in de Kinderopvang creëert de Bibliotheek in samenwerking met de 
kinderopvanglocatie een rijke en stimulerende leesomgeving voor jonge kinderen van 0-4 jaar. 
 
Wat betekent deelname aan dit programma concreet? 
 Er wordt op de locatie bekeken hoe de leesplek voor de kinderen aantrekkelijker kan 

worden gemaakt. 
 De aanwezige boekencollectie wordt uitgebreid met geschikte boeken 
 Er wordt een training gegeven aan een voorleescoördinator  
 Pedagogisch medewerkers krijgen een praktische training over interactief voorlezen. 
 Ouders worden betrokken, zodat er thuis ook meer voorgelezen wordt. Zij worden bekend 

gemaakt met de mogelijkheden van de Bibliotheek. 
 Voorlezen op de locatie wordt opgenomen in het beleidsplan 

Voor deelname is het belangrijk dat de kinderopvanglocatie een visie wil formuleren rond 
leesbevordering en (voor)leesbeleid. Verder moet de locatie willen investeren in een 
voorleescoördinator en in tijd voor pedagogische medewerkers om de training te volgen.  
 
Heeft u belangstelling?  
De Bibliotheek wil graag met u in gesprek over de mogelijkheden.  

   



 
 

     

 
 

De VoorleesExpress helpt! 
 
De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving 
thuis. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 
2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen met een taalachterstand. De vrijwilliger 
introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen 
zelf over te nemen en kinderen op andere manieren te stimuleren in taal. We zoeken samen 
naar een aanpak die past bij de ouders en het kind. Alle kinderen van het gezin worden gratis 
lid gemaakt van de Bibliotheek. Eén van de ouders krijgt een gratis jaarabonnement van de 
Bibliotheek. 
 

Leeftijd Van 2 tot 8 jaar 
Doel De kinderen krijgen (meer) plezier in lezen en worden taalvaardiger 
Locatie Er wordt voorgelezen bij het gezin thuis 
Duur  1 uur per week 
Periode 20 weken  
Kosten Voor deelname aan de VoorleesExpress betaalt een gezin eenmalig €15, - 
Bijzonderheden Een gezin kan alleen worden aangemeld door het CJG, een pedagogisch medewerker, 

leerkracht, of logopedist. Dit gaat via een link op de website van de Bibliotheek, via het 
tabje ‘Speciaal voor’ komt u bij de pagina van de VoorleesExpress. Aanmeldingen zijn 
het hele jaar door mogelijk. 

 

 

 

 

  

 
 

Kinderen die mee hebben 
gedaan aan de 

VoorleesExpress presteren 
significant beter op 

tekstbegrip 
Kunst van lezen 
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De Nationale Voorleesdagen programma 
Een huis voor Harry 

Programma rond het bekroonde prentenboek tijdens de Nationale Voorleesdagen  
-23 januari t/m 2 februari 2019- 

 
Programmabeschrijving Het prentenboek Een huis voor Harry van Leo Timmers wordt voorgelezen 

met behulp van de Kamishibai, daarna is er een verwerking met muziek 
en spel. 

Leeftijd  Van 2 tot 4 jaar 
Doel De kinderen maken interactief kennis met het bekroonde boek.  
Locatie Peutergroep / Kinderdagverblijf 
Periode Januari - februari 
Kosten Inbegrepen bij de Voorschoolpas 

 
 
Het voorleesontbijt 
Het bekroonde prentenboek ‘Een huis voor Harry’ van Leo Timmers wordt voorgelezen. De 
Bibliotheek nodigt een lokale held uit om voor te lezen.  
Voor de kinderen is er een klein ontbijtje.  
  
 
 
 
 
 
 
 

Leeftijd Van 2 tot 4 jaar 
Doel 
 

Het Nationale Voorleesontbijt vormt de feestelijke aftrap van de Nationale Voorleesdagen. 
Dit jaar vindt het Nationale Voorleesontbijt plaats op woensdag 23 januari. Doel van de 
Nationale Voorleesdagen is het voorlezen bevorderen aan kinderen die zelf nog niet kunnen 
lezen. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het 
taalgevoel, vergroot de woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden.  
Maar vooral: het bezorgt kinderen heel veel plezier! En van leesplezier worden kleintjes grote 
lezers. 

Locatie Bibliotheek 
In verschillende vestigingen wordt een voorleesontbijt georganiseerd. 
Inschrijving hierop is beperkt, in overleg met de leesconsulent 

Datum 23 januari 2019 
Kosten  Inbegrepen bij de Voorschoolpas 

 

Leesplezier! 



   

 
 

 

 

 
 
Themakisten 
 
De themakisten zijn gevuld met materiaal toegespitst op een onderwerp zoals Eet smakelijk. 
De inhoud bestaat uit 5-8 prentenboeken, speelmateriaal en/of verkleedmateriaal zodat een 
thema nagespeeld kan worden. Voor de pedagogisch medewerkers is er een map met les-doe 
materiaal. Deze bevat allerlei verwerkingssuggesties op het gebied van leesbevordering zoals 
liedjes, kleurplaten, voorleestips, spelletjes.  
 
Lijst themakisten 
1,2,3,… 
Bij mij thuis 
Boerderij 
Dieren 
Emoties 
Eet smakelijk! 
Hatsjoe!  
Herfst 
Hoera, een baby 
Jarig 
Lente 
Lichaam 
Mijn knuffel 
Naar school 
Slapen 
Spelen 
Vervoer 
Winter 
Zomer 
 

Leeftijd Van 2 tot 4 jaar 
Doel Stimuleren van taal- en sociale ontwikkeling bij peuters. 
Locatie Peutergroep / Kinderdagverblijf 
Periode Het gehele jaar 
Duur kalendermaand 
Kosten Inbegrepen bij de Voorschoolpas 

 
 
 
  

 

Themakisten  



 
 

     

 
 

BoekStart samen-lees-kist  
 
Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen –  
is heel gezellig. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen,  
zijn later beter in taal. U kunt dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen.  
Vanuit deze gedachte is BoekStart ontstaan: een programma dat kinderen  
van 0 tot 4 jaar en hun voorlezer van boeken laat genieten.  
 
 

Leeftijd  0 tot 18 maanden  
Doel  Het stimuleren van de taalvaardigheid en plezier in (voor)lezen 
Locatie Kinderdagverblijf 
Duur kalendermaand 
Periode Het gehele jaar  
Kosten  Inbegrepen bij de Voorschoolpas 

 
 
 
Ssst! De tijger slaapt 
 
Themakist met materiaal rond het Prentenboek van het Jaar 2018 ‘Ssst! De tijger slaapt!’ van 
Britta Teckentrup. Een verhaal dat goed aansluit bij het vieren van een verjaardagsfeestje. 
Lees het verhaal voor en speel het samen uit met de knuffels! 
 

 
 

Leeftijd Van 2 tot 4 jaar 
Doel De kinderen krijgen (meer) plezier in lezen 
Locatie Peutergroep / Kinderdagverblijf 
Duur  kalendermaand 
Periode Het gehele jaar 
Kosten Inbegrepen bij de Voorschoolpas 

 
  



   

 
 

Lichaamsverzorging  
 
Bij het peuterproject ‘Lichaamsverzorging’ staan twee prentenboeken centraal, namelijk ‘De 
haren van Puk’ en ‘Tandenpoetsen’ , beiden geschreven en getekend door Helga Warmels.  
Ook omvat het programma een set van 60 kaartjes (2x30) en een set van 24 kaarten op A5 
formaat over handen wassen, tandenpoetsen, en haren knippen. Deze set kan worden 
gebruikt als praatplaten om de handelingen in de juiste volgorde te zetten.  
De handleiding bevat aanwijzingen voor interactief voorlezen, knutseltips en verwijzingen 
naar liedjes en filmpjes.  
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 

Leeftijd Van 2 tot 4 jaar  
Doel  De kinderen krijgen (meer) plezier en ervaring met (voor)lezen  
Locatie  Peutergroep / Kinderdagverblijf 
Duur  kalendermaand 
Periode Het gehele jaar  
Kosten Inbegrepen bij de Voorschoolpas  

 
 
Klein wit visje wordt groot 
 
Klein wit visje wordt groot, hij wordt vandaag twee jaar. Iedereen komt naar zijn feestje: grote 
en kleine, dikke en dunne, lange en korte, rechte en kromme, vieze en schone, blije en 
verdrietige waterdieren.  
Het boek wordt geïntroduceerd met behulp van vertelplaten. Het prentenboek komt zo echt 
tot leven. Na het vertellen zorgt een vraag- en antwoordversje voor beweging en 
concretisering van het verhaal. Daarna kunnen de peuters hun eigen verhaal vertellen met 
behulp van magneetfiguurtjes op een magneetbord.  
 
Inhoud  
- Prentenboek ‘Klein wit visje wordt groot’ van Guido van Genechten 
- Vertelplaten 
- Vertelstandaard 
- Magneetbord met 13 speelfiguurtjes 
- Werkblad ‘Klein wit visje’ 
- Werkblad ‘Vriendjes’ 
- Beschrijving programma 
 

Leeftijd 2 tot 4 jaar 
Doel Het ontwikkelen van plezier in het kijken en luisteren naar een prentenboek en het 

stimuleren van de taalontwikkeling bij peuters 
Locatie Peutergroep / Kinderdagverblijf 
Duur kalendermaand 
Periode Het gehele jaar 
Kosten Inbegrepen bij de Voorschoolpas 



 
 

     

 
 

Kikker  
 
… Eigenlijk zou ieder kind Kikker moeten kennen! 
Kikker, het verhaalfiguurtje van Max Velthuis, behoort tot onze klassiekers.  
Dit project geeft u suggesties om met baby’s, dreumesen en peuters  
rond Kikker te gaan werken en samen te genieten van zijn verhalen.  
 
Inhoud:  
- Verschillende boeken: 
  Kikker in het water (badboekje) 
  Kraken met kikker (ritselboekje) 
  Kikker buiten (stofboekje) 
  Kikker (aanwijsboekje) 
  Kikker en een heel bijzondere dag 
  Het grote boek van Kikker en Eend  
- 6 vingerpopjes 
- 1 Kikkerknuffel 
- Dominospel Kikker  
- Kopieerbladen  
- Schrijvers prentenboek  
- Wandkleed + stokken 
- Handleiding  
 

Leeftijd Van 0 tot 4 jaar 
Doel Het stimuleren van leesplezier en ontwikkelen van een positieve leesattitude 
Locatie Peutergroep / Kinderdagverblijf 
Duur kalendermaand 
Periode Het gehele jaar beschikbaar 
Kosten Inbegrepen bij de Voorschoolpas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

Kinderen die vroeg worden 
voorgelezen, vinden lezen op 

latere leeftijd leuk 
leesmonitor 

http://www.leesmonitor.nu/leesplezier-stimuleren#leesattitude


   

 
 

 

 
Digitale prentenboeken 
 
Al zijn baby’s zelf nog niet bezig met een laptop, smartphone of tablet, zien zij hun ouders dat 
vaak wel gebruiken. Voor jonge kinderen kunnen tablets en televisie een aanvulling zijn op 
hun spel. De kans dat zij iets aan het scherm hebben neemt toe naarmate er meer interactie is 
met een volwassene, die onder woorden kan brengen wat kinderen ervaren.  
 
Boeken en digitale prentenboeken of apps vullen elkaar goed aan. Het voorlezen met een 
digitaal prentenboek of app geeft een andere beleving dan uit een ‘papieren’ boek. Uit 
verschillende studies blijkt dat de multimediafuncties van digitale prentenboeken een 
verrijking vormen: kinderen scoren beter wat betreft het verhaalbegrip en de woordenschat, 
dan wanneer zij worden voorgelezen uit prentenboeken met statische illustraties. Taalzwakke 
kinderen blijken hiervan het meest te profiteren. 

 
WePboek 
De Bibliotheek is in het bezit van WePboeken. Dit zijn animaties van prentenboeken.  
Het WePboek is een aanstekelijk middel om de taalontwikkeling van kinderen van twee tot vijf 
jaar te stimuleren. 
 
Het digitale prentenboek is een mooie aanvulling is op het ‘echte boek’. Op 
die manier wordt voorlezen voor kinderen nog leuker en leren ze veel 
woorden! Omdat het belangrijk is dat pedagogisch medewerkers en ouders 
ook het papieren prentenboek erbij kunnen pakken, lenen wij de  
 
WePboeken samen met het bijbehorende prentenboek gratis uit op de 
Voorschoolpas. U vindt de WePboeken in de peuterhoek. Voor meer informatie gaat u naar 
www.wepboek.nl/ 

 
Bereslim 
Bereslim is er voor kinderen van drie tot zeven jaar én hun ouders en opvoeders. Kinderen 
kunnen leuke en leerzame spelletjes doen en prachtige prentenboeken bekijken. Via de 
biebactie op de website van Bereslim kunt u een code krijgen waarmee u drie weken lang 
gratis Bereslimme Boeken kunt afspelen. Voor meer informatie gaat u naar www.bereslim.nl 
  
 
 
 
Digitale prentenboeken  

Op de volgende websites zijn nog meer digitale prentenboeken te vinden: 
www.boekstart.nl  
www.voorleeshoek.nl  
www.bibliotheek.nl 

 
  

 

Digitaal lezen 

http://www.wepboek.nl/
http://www.berslim.nl/
http://www.boekstart.nl/
http://www.voorleeshoek.nl/


 
 

     

 
 

Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs?  
 
Dreumesen, peuters of kleuters swipen zo naar hun favoriete filmpjes en apps. Leuk toch?  
De allerkleinsten weten hun weg in de ‘digitale wereld’ razendsnel te vinden. Dreumesen, 
peuters en kleuters ‘swipen’ zo naar hun favoriete filmpjes en apps. Maar, mediavaardig 
maakt nog niet mediawijs. Jonge kinderen hebben nog moeite om te begrijpen wat ze op een 
scherm zien. Om uiteindelijk mediawijs te worden is de uitleg en begeleiding van ouders en 
andere opvoeders heel belangrijk.  
 
Websites over mediawijsheid van jonge kinderen  
Hoe kunt u kinderen niet alleen op het gebied van voeding en beweging, maar ook op het 
gebied van media een goede start meegeven?  
Op onderstaande websites staan een heleboel tips over mediawijsheid van jonge kinderen die 
u daarbij kunnen helpen.  
Want, hoe doet u dat als ouder, uw kinderen mediawijs gedrag aanleren? En wat kunt u als 
ouder uw dreumes, peuter en kleuter nu al leren over het omgaan met media?  

Apps, tv & games voor ukkies  www.mediaukkies.nl/tips/#apps  
Tips voor de (media)opvoeding  www.mediaukkies.nl/tips/#mediaopvoeding  
Tips over online veiligheid  www.mediaukkies.nl/tips/#veiligonline  
Boekjes voor ukkies  www.mediaukkies.nl/tips/#boekjes  
Brochures voor ouders  www.mediaukkies.nl/tips/#brochures  
 
Welke app of game past bij de ontwikkeling en interesse van uw kind?  
Op zoek naar een goede app, een leuke film of een interessante website voor kinderen? 
 Kijk dan eens op de website Mediasmarties. 
 
Mediasmarties is dé online gids bomvol recensies van nieuwe kindermedia. Het biedt een 
overzicht afgestemd op de verschillende leeftijd van 
kinderen. U vindt informatie over de inhoud en 
geschiktheid van mediaproducten zoals: 
televisieprogramma's, (bioscoop)films, online games, 
video games, apps, boeken en websites voor 
kinderen tussen de 1,5 tot en met 11 jaar.  
Voor meer informatie kijk op www.mediasmarties.nl  

 
Wat zijn handige websites in de digitale wereld en waar kunnen u en ouders terecht 
voor digitaal advies?  
www.mediawijsheid.nl  
www.mediaopvoeding.nl  
www.mijnkindonline.nl  
www.veiliginternetten.nl  
www.mediawijzer.net  
www.ouders.nl/onderwerpen/media-en-mediaopvoeding  
www.mediaukkies.nl   

http://www.mediasmarties.nl/
http://www.mediasmarties.nl/
http://www.mediasmarties.nl/


   

 
 

Kamishibai vertelplaten  
De Bibliotheek heeft een grote collectie vertelplaten, die gratis worden uitgeleend aan 
kinderdagverblijven, BSO, peuterspeelzalen en basisscholen. Met het magische vertelkastje 
worden de mooiste verhalen op een bijzondere manier voorgelezen. Het vertelkastje komt 
oorspronkelijk uit Japan. Daar wordt het een ‘Kamishibai’ genoemd. Een Kamishibai is een 
soort poppenkast met platen waar de verteller naast zit. Verhalen komen tot leven!  
 
Een verhaal wordt verteld aan de hand van vertelplaten “los uit de hand” of in combinatie met 
een vertelkast/Kamishibai. Het vertelkastje laat zich ook goed gebruiken bij interactief 
voorlezen of het zelf bedenken van een verhaal.  
 
Een Kamishibaikastje en de vertelplaten zijn te leen bij de Bibliotheek. De tekst van de 
vertelplaten wordt bijgeleverd.  
 
Nieuw is dit jaar dat u de vertelplaten zelf kunt reserveren via de website van Bibliotheek De 
Groene Venen. Zo kunt u op elk moment bepalen welke vertelplaten u zou willen gebruiken. 
 
U kunt de vertelplaten rechtstreeks reserveren via de catalogus op onze website. Wij raden 
aan tijdig te reserveren, i.v.m. het vervoer van de vertelplaten naar de Bibliotheekvestiging van 
uw keuze. Als een vertelkastje gewenst is, moet dat aansluitend per mail aan de leesconsulent 
in uw gemeente worden doorgegeven.  
 
U krijgt bericht wanneer de materialen in de Bibliotheekvestiging naar keuze zijn gearriveerd. 
U kunt de materialen na ontvangst van het bericht tijdens openingstijden van de Bibliotheek 
komen ophalen in uw vestiging. 
 

Leeftijd  Van 0 tot 4 jaar  
Doel (en)  Bevorderen van leesplezier, stimuleren taalontwikkeling, vergroten van de leefwereld. 

Kinderen maken kennis met verhalen en raken gemotiveerd om zelf te lezen. Het vergroot de 
woordenschat en prikkelt de fantasie. De kinderen leren om samen aandachtig te luisteren.  

Periode:  Het gehele jaar door u te reserveren.  
Uitleentermijn is zes weken.  

Kosten:  Inbegrepen bij de Voorschoolpas  

  

 



 
 

     

 
 

Beschikbare Kamishibai vertelplaten Voorschools aanbod 
 Thema  Auteur  Onderwerp  
 Welkom Puk! 
Anna en haar lieve mama Kathleen Amant Klusjes doen 
Eerste schooldag van Milan 
 

Kathleen Amant Naar school 

 Hoera een baby!  
Bollebuikbaby Marita de Sterck Gezinsuitbreiding 
We hebben er een geitje bij 
 

Marjet Huiberts Geboorte/ kinderboerderij 

 Wat heb jij aan vandaag 
Koning Sam Noburu Baba Aankleden 
Kaatje op de fiets  
 

Liesbeth Slegers Verkeer, helm, hesje  

 Dit ben ik 
Dat ben jij, Kiki Amy Hest Gezin/grootouders 
Kok heeft een boze bui 
 

Noriko Matsui Boos-blij 

 Regen 
Wat nu Olivier? Phyllis Root Herfst/verdwalen 
Fiet wil rennen 
 

Bibi Dumon Tak Wind 

 Eet smakelijk! 
Anna eet graag fruit Kathleen Amant Fruit eten 
Dat lust ik niet! 
 

Rindert Kromhout Iets wel/niet lusten 

 Reuzen en kabouters 
Groter,groter, groter Noriko Matsui Groot-klein 
Kleine muis zoekt een huis 
 

Petr Horácek Wonen/groot-klein 

 Ons gezin 
Een grote ezel Rindert Kromhout  Zelf willen doen 
Het kuikentje Jurinchi Kobayashi Vallen en opstaan 
Kas bij opa en oma Pauline Oud Logeren/ grootouders 
Kleine kangoeroe Guido van Genechten De wereld ingaan 
Waar blijft mama nou? Iwao Fukuda Eekhoorn, eikels 
Wiebelbillenboogie 
 

Guido van Genechten Gezin/dansen 

 Slapen 
En nu lekker slapen, Sam 
 

Amy Hest Slapen, Herfst 

 Zindelijkheid 
Op je potje konijn Kathleen Amant Zindelijkheid 
Het grote billenboek 
 

Guido van Genechten Billen op het potje 

 Feest 
Anna is jarig Kathleen Amant Jarig zijn op school 
Dikkie Dik is jarig Jet Boeke Verjaardag vieren 
Nog 100 nachtjes slapen Milja Praagman Slingers 
Ssst! De tijger slaapt 
 

Britta Teckentrup Verjaardagsfeestje 

 Overig  
Hokus pokus: Omgekeerd! Yoshie Idemura Tegenstellingen, heksje 
Waar is Dikkie Dik?  Jet Boeke Verstoppertje 
Mama kwijt Chris Haughton Verdwalen 
Anton kan toveren Ole Kőnnecke Toveren 
Boer Boris gaat naar zee Ted van Lieshout Vakanties/strand/dieren 
Krrrr…okodil! Catherine Rayner Spelen/erbij horen 
Ik wil de maan Jonathan Emmett Maan  



   

 
 

Kopij voor de nieuwsbrief 
Elk seizoen ontvangt u ‘Tom en Pippo'. Daarin informatie over de nieuwste boeken en andere 
media voor peuters, kleuters en hun ouders. De teksten en afbeeldingen (in kleur) zijn zeer 
geschikt om in de nieuwbrief te plaatsen, aan ouders mee te geven, op te hangen of te 
gebruiken als informatiebron voor de aanschaf van nieuwe materialen. U ontvangt de kant-
en-klare kopij gratis vier maal per jaar. Omvang: twee vellen A4. 

Kosten Inbegrepen bij de Voorschoolpas 

 

 

 

 

 

 
 
  



 
 

     

 
 

 

 

 
Pluspakket  

 

pluspakket 



   

 
 

Poppentheater  
 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen worden verschillende voorstellingen gespeeld, die zijn 
geïnspireerd op Een huis voor Harry het prentenboek van het Jaar 2019, van Leo Timmers. 
 

 
Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot Vera hem vraagt om tikkertje te 
spelen. Dat wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij is. Hoe vindt hij 
de weg terug naar huis? 
Leo Timmers bedacht voor zijn nieuwste prentenboek een uiterst aaibaar hoofdpersonage: de 
dikke kater Harry met het kleine hartje, die op zoek moet naar een nieuw huis. 
 
Op het moment van verschijnen van deze brochure zijn data van de voorstellingen nog niet 
bekend. Er zullen voorstellingen zijn in  
 
Theater Swanla, Zevenhuizen  
Theater Evertshuis, Bodegraven  
Cultuurhuys de Kroon, Waddinxveen  
 
Kaartjes kunt u tegen die tijd kopen via www.bibliotheekdegroenevenen.nl  

  

http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/


 
 

     

 
 

BoekToer  
BoekToer is een collectie die ingezet kan worden als aanvulling op de eigen collectie.  
 
BoekToer 
Er zijn vier verschillende BoekToer collecties speciaal voor deze doelgroep: 
1.  40 Aantrekkelijke boeken voor baby’s, dreumesen en peuters, voor kinderdagverblijven. 
2.  40 boeken van Eric Carle, prentenboeken van de maker van Rupsje Nooitgenoeg. Vaak 

met meer exemplaren per titel. Peuter en kleuterboeken. 
3.  40 boeken binnen het thema Kleding, boeken over aankleden, kledingstukken, 

schoenen, uiterlijke verzorging en de kapper voor peuters en kinderen van groep 1-3 
4.  40 aantrekkelijke peuterboeken voor peuters van 2-4 jaar, voor peuterspeelzalen. 
 

BoekToertje 
BoekToertje is een kleine peutercollectie van 15 boeken rondom een thema. De 
volgende BoekToertjes zijn beschikbaar: 
BoekToertje Aankleden 
BoekToertje Dieren 
BoekToertje Eten 
BoekToertje Feest 
BoekToertje Gezin en familie 
BoekToertje Herfst 
BoekToertje Knuffels 
BoekToertje Lente 
BoekToertje Lichaam 
BoekToertje Vervoer 
BoekToertje Winter 
BoekToertje Zomer 
 
Meer informatie over de collecties vindt u in de digitale etalage van ProBiblio.  
 
 
Accent Leesplezier 
Programmabeschrijving  BoekToer/ BoekToertje is: 

 Een collectie die aanvullend is op de collectie van de peuterspeelzaal of 
het kinderdagverblijf 

 Een pakket van 40 of 15 boeken 
 Zeer uitgebreid 

Werkwijze  Gebruik de digitale etalage van ProBiblio om te kiezen; zie ook de 
bijlages hier achterin 

 Bepaal samen met de Bibliotheek de gewenste BoekToer of 
BoekToertjes-collecties 

 Uw Bibliotheek plaatst de bestelling bij ProBiblio 
 De 40 of 15 boeken worden bij de Bibliotheek geleverd; u krijgt een 

melding 
Locatie Peutergroep / Kinderdagverblijf 
Duur Flexibel: in overleg met de Bibliotheek 
Periode Het gehele jaar 
Kosten BoekToer kort (8 weken): €  42,50 

BoekToer lang (12 maanden): € 125,00 
BoekToertje kort (8 weken): €  32,50 
BoekToertje lang (12 maanden): €  87,50 

  

https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=6291%3Bvar%3Dshop%3Bdgc%3Dwsh%3Bevent%3Ddgctop%3Bdgcgroup%3D0000%3Baantal%3D15


   

 
 

Lezingen 
 
 
 
 
 
Aandacht voor voorlezen is belangrijk. Maak de ouders hier bewust van tijdens een 
ouderavond. Wij geven een lezing of workshop over boeken en voorlezen. 
 
Het belang van voorlezen  
Tijdens deze lezing wordt er verteld hoe belangrijk voorlezen is voor jonge kinderen. Er 
worden tips gegeven om aan uw kind voor te lezen en na afloop van de avond gaan de ouders 
geïnspireerd weer naar huis. 
 
Digitaal op reis met uw peuter 
De computer is tegenwoordig onderdeel van de normale leefomgeving van een kind. Kinderen 
willen graag alles ontdekken. Dat geldt dus ook voor computers.  

Doelgroep Ouders van peuters. 
Bijeenkomsten voor ouders 

Doel Ouders laten kennismaken met de mogelijkheden om hun kinderen op een 
verantwoorde wijze om te laten gaan met de digitale wereld. 

Duur  Bijeenkomst van 1 tot 1,5 uur 
Antwoorden geven 
op vragen als 

 Wat is verantwoord mediagebruik?  
 Hoe geeft u uw kind een goede “mediaopvoeding”?  
 Wat is een goede kinderapp? 
 Welk effect hebben media op jonge kinderen? 
 Hoe filter/beperkt u het mediagedrag van uw kind? 

 
Thema naar keuze 
Een lezing die aansluit op een thema naar keuze 

 
Als u tijdig reserveert, zorgt de Bibliotheek voor een goed verzorgde avond.  
Dat kan ook in samenwerking met bijvoorbeeld een illustrator, auteur of boekhandel. De 
kosten die verbonden zijn aan een illustrator of schrijver worden na overleg vastgesteld. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Periode Het gehele jaar 
Kosten Op aanvraag  

 

lezingen 
 
 
 



 
 

     

 
 

er met een nieuw traject gestart wordt. 

 

 

 

  

 

Aanbod 
Primair 

onderwijs 
 



   

 
 

Informatie over de Schoolpas  
De schoolpas is het basisaanbod voor het primair onderwijs.   
Daarvoor ontvangt u:  
 Voor elke groep een groepspas.  
       Met deze groepspas kunt u 35 materialen lenen.  
       Met een eigen groepspas leent u boeken voor een klas. De  

groep komt niet zelf naar de Bibliotheek, maar de leerkracht 
of een hulpouder leent boeken.  

 De uitleentermijn is 6 weken en wij rekenen geen te laat geld.  
 De mogelijkheid tot gratis reserveren. 
 Abonnement op de digitale nieuwsbrief voor het primair onderwijs. 
 Gratis gebruik van de producten uit het basispakket.  
 De kosten voor deze Schoolpas bedragen € 1,00 incl. BTW per leerling per schooljaar. 
 
Basispakket 
 Groepsbezoek van groep 5 tijdens de Kinderboekenweek 
 Groepsbezoek van groep 3 Boeken Zoeken 
 Groepsbezoek groep 1 en 2 tijdens de Nationale Voorleesdagen 
 Kinderen lezen kinderen voor 
 Klassikaal ruilen 
 Kamishibai vertelplaten 
 Kopij voor de schoolkrant 
 Adviesgesprek Bibliotheek op school 
 SchoolWise les de Bibliotheek op school scholen 
 
Daarnaast kunt u het basispakket aanvullen met producten en activiteiten uit het plus- en 
cultuurpakket. 
 
Pluspakket 
 Cursus Open Boek   € 300,00 
 Bloxels  per groep € 40,00 
 Robots Dash en Dot programmeren  per groep € 40,00 
 Lego: wedo!  per groep € 40,00 
 Lego: mindstorms   per groep € 40,00 
 Rijmen met Ozobot  per groep € 40,00 
 Digitaal presenteren  per groep € 40,00 
 Social Media 4 Kidz…  per groep € 40,00 
 Bieb versus Google  per groep € 40,00 
 Poëzie - vol van gedichten  per groep € 40,00 
 Kraak de code!  per groep € 30,00 
 Leskist Molens  per groep € 20,00 
 Leskist Vroeger  per groep € 20,00 
 BoekToer   Vanaf  € 42,50 
 Lezingen   Prijs  op aanvraag 
    

Cultuurpakket 
 Koningin Caroline en de scepter     per groep  €   85,00 
 Schrijver/illustrator op bezoek     per groep  € 100,00 
 Workshop striptekenen                                                                              per groep  € 100,00 
  



 
 

     

 
 

Aandachtspunten 
Aanbod: 
 De Bibliotheek biedt in mei/juni het jaarprogramma voor het primair onderwijs aan. 
 Bij het jaarprogramma is een inschrijfformulier gevoegd voor het inschrijven op de 

verschillende onderdelen van de dienstverlening voor 2018-2019. 
 Meer informatie over de inhoud van programma’s kan op aanvraag worden gegeven door 

de leesconsulent. 
 Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld wordt. 
 De boeken kunnen twee maal verlengd worden. 
  Dvd’s kunnen geleend worden tegen de geldende voorwaarden: € 2,50 per object, 

uitleentermijn 3 weken. 
 De groepspassen blijven in de Bibliotheek. 
 De school is verantwoordelijk voor de geleende materialen, schade en niet geretourneerde 

materialen worden in rekening gebracht. 
 Alle materialen dienen voor het einde van het schooljaar geretourneerd te zijn. 
 De Schoolpas wordt automatisch verlengd tenzij u voor 1 juli anders aangeeft. 
 Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de rekening voor de Schoolpas, aan het eind 

van het schooljaar krijgt u een rekening voor de geleverde diensten uit het pluspakket en 
cultuurpakket. 

 Als een school geen Schoolpas heeft, zijn de diensten uit het Jaaraanbod niet mogelijk 
m.u.v. de drie groepsbezoeken uit het basispakket. De kosten voor een groepsbezoek 
zonder schoolpas bedraagt € 75,00 per groep. 

 Aangevraagde materialen, zoals vertelplaten en leskisten, worden door de school 
opgehaald in de Bibliotheek 

 

Organisatie: 
 Eén contactpersoon per school is wenselijk. 
 Als een gemaakte afspraak 24 uur van te voren niet geannuleerd is, worden de kosten toch 

in rekening gebracht. 
 Als een gratis groepsbezoek niet 24 uur van te voren is geannuleerd wordt er € 15,00  in 

rekening gebracht. 
 Een gemaakte afspraak voor een bezoek van een schrijver/illustrator, de stripworkshop en 

het programma ‘Koningin Caroline’  kan niet geannuleerd worden. De kosten worden in 
rekening gebracht.  

 Bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van de leesconsulent wordt het bezoek zo 
spoedig mogelijk afgemeld en wordt een nieuwe afspraak gemaakt. 

 

Uitvoering: 
 Bij een bezoek van of aan de Bibliotheek is de docent verantwoordelijk voor de rust in de 

klas en hij of zij is actief betrokken bij het programma. 
 Indien uw school werkt met combinatiegroepen of units is het mogelijk om met de gehele 

groep deel te nemen aan de activiteiten in het aanbod. In deze brochure wordt 
aangegeven voor welke groep het aanbod bedoeld is. Zo is het programma voor de 
Kinderboekenweek bijvoorbeeld bedoeld voor groep 5, maar mag hier ook op ingetekend 
worden door de combinatiegroep 4 – 5 of 5 – 6. 

 

Vestigingen: 
In Moerkapelle, Moordrecht, Reeuwijk én Bibliotheken op School is het voor enkele 
programma’s niet mogelijk om ze daar uit te voeren. Deze programma’s kunnen wel op 
locatie, in de school zelf, uitgevoerd worden. Op verzoek is het tevens mogelijk om hiervoor 
naar een nabijgelegen vestiging in Bodegraven, Nieuwerkerk aan den IJssel, Waddinxveen of 
Zevenhuizen te gaan. Het betreft de volgende programma’s: 
 Groepsbezoek Nationale Voorleesdagen  Koningin Caroline en de scepter 
 Schrijver/illustrator op bezoek  Workshop striptekenen 

 

Evaluatie: 
 Opmerkingen en reacties naar aanleiding van een programma zijn altijd welkom. U kunt 

deze doorgeven aan de leesconsulent.  



   

 
 

Haal meer uit de schoolbibliotheek 
 
Een uitgebreide schoolbibliotheek vergroot het leesplezier. Voor de schoolbibliotheek is dus 
een belangrijke rol weggelegd. Een actueel aanbod dat bestaat uit allerlei genres, van strips 
tot informatie, van poëzie tot fantasy, prikkelt kinderen tot lezen. 
 
Een volwaardige Bibliotheek is haalbaar voor elke school. Maak een einde aan verouderde 
collecties en verstofte planken. Met onze hulp kan elke school beschikken over een actueel 
en divers boekenaanbod en goed geïnformeerde hulpouders. Wij geven u graag advies 
of kunnen u helpen bij het saneren van de collectie. Kosten voor onderstaande onderdelen zijn 
op aanvraag.  
 
Collectie-/Saneeradvies schoolbibliotheek 
Als school wilt u de Bibliotheek graag aantrekkelijk en up-to-date houden voor de leerlingen. 
Op verzoek komt een medewerker van de Bibliotheek De Groene Venen bij u langs voor een 
collectie- of saneeradvies. Oude materialen maken zo plaats voor nieuwe, waardoor u de 
leerlingen van alle leeftijden en niveaus weer een mooie collectie te bieden hebt. 
 
Haal onze expertise in de school met De Bibliotheek op School 
Samen werken aan een betere taalvaardigheid, meer leesmotivatie en mediawijsheid bij 
leerlingen. Dat is de Bibliotheek op school. School en Bibliotheek gaan hiertoe een structurele 
samenwerking aan. Met vaste afspraken en vaste contactpersonen aan beide kanten. Dat 
levert de school het volgende op: 
 ondersteuning en adviezen van een professionele leesconsulent vanuit de Bibliotheek 
 hulp bij het opzetten en uitvoeren van een opbrengstgericht lees- en mediaplan 
 hulp bij het inrichten van een aantrekkelijke schoolbibliotheek 
 uitleen van een actuele en gevarieerde collectie om het leesonderwijs te verrijken 
 monitoring van de resultaten 
 
Training - Ouders wegwijs maken in de schoolbibliotheek 
Ouders spelen een cruciale rol in schoolbibliotheken. Vaak vormen zij de intermediair tussen 
kinderen en materialen. Niet alleen leerkrachten, maar ook de ouders kunnen kinderen 
enthousiast maken voor lezen en zo bijdragen aan het leesklimaat op school. Kennis van 
aantrekkelijke, actuele kinderboeken, maar ook meer weten over leesmotivatie en kennis van 
zoek- en kiesgedrag van kinderen is van belang. In deze training, speciaal voor ouders die 
helpen in de Bibliotheek op school, komt dat allemaal aan bod. 
 
  

Kinderen die niet van 
lezen houden, bestaan 
niet. Er is een geschikt 

boek voor iedereen. 
Kinderboekenambassadeur Jan 

Paul Schutten 



 
 

     

 
 

Bibliotheek op school  
 
Op 8  scholen is inmiddels de Bibliotheek op School  gerealiseerd. Deze bevinden zich in 
Bodegraven, Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel en Reeuwijk-Brug, Waarder, 
Waddinxveen en Zevenhuizen (Oud Verlaat). Leerlingen van deze scholen kunnen op hun 
eigen pagina inloggen via www.bibliotheekdegroenevenen.nl/de-bibliotheek-op-
school/leerling. 
 
De kosten van de Bibliotheek op School bedragen een vast bedrag per leerling. Hier zijn de 
kosten voor de Schoolpas bij inbegrepen. Daarnaast kan iedere 
leerling gratis gebruik maken van de dienstverlening van de 
Bibliotheek. 
 
Naast de inrichting, organisatie en begeleiding van de Bibliotheek 
op School kunt u gratis gebruik maken van de producten uit het 
basispakket. Daarnaast kunt u gratis gebruik maken van de 
pluspakketprogramma’s  Bieb versus Google (groep 7 of 8), Poëzie – Vol van gedichten (groep 
4) en voor één groep een product uit het pluspakket mediawijsheid. 
 
De Bibliotheek wil, in samenwerking met de scholen, ook dit schooljaar verder gaan met het 
implementeren van de Bibliotheek op School op diverse locaties. 
 
Adviesgesprek Bibliotheek op School 
 
Op een basisschool hoort een actuele boekencollectie die kinderen prikkelt om te lezen. Voor 
leerkrachten is het bijna ondoenlijk om het aanbod op het gebied van jeugdliteratuur te 
volgen. De leesconsulent van de Bibliotheek is specialist op het gebied van jeugdliteratuur. Zij 
kan uw school ondersteunen op het gebied van collectievorming, beheer van collectie, het 
verzorgen van een uitnodigende leesomgeving voor uw leerlingen en een leesmonitor om de 
leesgegevens en het leesplezier van de leerlingen te volgen. 
De Bibliotheek op school biedt een doorgaande leesbevorderingslijn. 
 
Kosten Inbegrepen bij de Schoolpas 
 

 
 
Meer weten over de mogelijkheden voor uw schoolbibliotheek? 
Wilt u advies of informatie over de Bibliotheek op School?  
De Bibliotheek wil graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw school.  
Neem contact met ons op via  
Dorrie Pieterse 
Tel: 0180-229002 mobiel: 06-16119967  
Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag of per mail 
dpieterse@bibliotheekdegroenevenen.nl 
  

http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/de-bibliotheek-op-school/leerling
http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/de-bibliotheek-op-school/leerling
mailto:dpieterse@bibliotheekdegroenevenen.nl


   

 
 

De VoorleesExpress helpt! 
 
De VoorleesExpress bereikt jaarlijks 4.000 gezinnen in heel 
Nederland. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling 
van kinderen tussen 2 en 8 jaar en verrijkt de taalomgeving 
thuis. De VoorleesExpress richt zich op gezinnen met één of 
meerdere kinderen tussen 2 en 8 jaar die moeite hebben met 
de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme omgeving. 
 
Twintig weken lang komt er wekelijks een voorlezer bij een 
gezin thuis om de kinderen voor te lezen en actief bezig te zijn 
met taal. De vrijwilliger introduceert allereerst het 
voorleesritueel bij het gezin. Het gezin en de voorlezer worden begeleid door een coördinator 
en zoeken samen naar een manier van voorlezen die bij het gezin past. Een ouder (of een 
ander gezinslid) wordt actief betrokken bij het voorlezen en het gezin maakt ook kennis met 
de Bibliotheek. Zij krijgen o.a. handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en de 
taalontwikkeling van hun kind(eren) op andere manieren te stimuleren. 
 
Alle voorlezers worden gescreend en overleggen een Verklaring Omtrent Gedrag.  

Kerndoelen 9, 12.   
Locatie Bij gezin thuis.  
Duur 20 weken, 1 uur per week.  
Kosten Voor school geen, voor gezinnen éénmalig € 15.  

 
Wilt u de VoorleesExpress voor uw leerlingen inzetten en wilt u weten hoe? 
Kijk dan op www.bibliotheekdegroenevenen.nl/speciaal-voor/de-voorleesexpress of stuur een 
mail aan voorleesexpress@bibliotheekdegroenevenen.nl.  
 

  

 
 

Voorlezen vanaf jonge 
leeftijd zet taalontwikkeling 

in gang én helpt                       
bij het leren lezen 

leesmonitor 

http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/speciaal-voor/de-voorleesexpress
mailto:voorleesexpress@bibliotheekdegroenevenen.nl


 
 

     

 
 

 

  

 

basispakket 



   

 
 

Basispakket  

Leesbevordering  
 

 

 Groepsbezoek voor groep 5 
             Kinderboekenweek 2019 Thema: Vriendschap (kom erbij) 

 
Tijdens de Kinderboekenweek 2018 staan boeken over vriendschap centraal onder het motto: Kom 
erbij! 
We gaan de Griffels en Penselen van 2018 bekijken. Er wordt voorgelezen en naar aanleiding 
daarvan gaan we door middel van diverse opdrachten met het thema aan de slag. 

 
Doelgroep: Groep 5 
Doel: De kinderen leren de verschillende materialen van de Bibliotheek kennen.  

De kinderen ervaren dat iedereen een boek op zijn manier beleeft. 
Tijd: 45 minuten 
Periode: In en rondom de Kinderboekenweek  3 t/m 14 oktober 2018 
Locatie: In de Bibliotheek 
Kosten: Inbegrepen bij de schoolpas 

 
 
 
 
 

 

 Groepsbezoek  groep 3 Boeken Zoeken 
 

We beginnen met een korte introductie over de Bibliotheek, waarin de kinderen kennis maken met 
verschillende soorten boeken. Daarna gaan ze via een zoekspel op zoek naar de kast waar deze 
boeken staan. 
 

Doelgroep: Groep 3 

Doel: 
Kinderen maken kennis met verschillende soorten boeken en weten  
waar ze die kunnen vinden in de Bibliotheek. 

Tijd: 45 minuten 
Periode: najaar 
Locatie: In de Bibliotheek 
Kosten: Inbegrepen bij de schoolpas 

 
 
 
 
 
 

 

Leesbevordering! 



 
 

     

 
 

 

  Groepsbezoek groep 1 en 2 tijdens de Nationale Voorleesdagen   
 

  
 
Een huis voor Harry, geschreven en geïllustreerd door Leo Timmers, is verkozen tot Prentenboek 
van het Jaar 2019. In Een huis voor Harry gaat Harry liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. 
Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen. Dat wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet 
meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug naar huis? 
Tijdens een bezoek aan de Bibliotheek is er een interactief programma rond dit bekroonde 
prentenboek.  
 

Doelgroep: Groep 1 en 2 
Doel: Kinderen maken kennis met boeken. Kinderen krijgen interesse voor lezen. 
Tijd: 45 minuten 
Periode: Tijdens of rond de Nationale Voorleesdagen 23 januari t/m 2 februari 2019 
Locatie: In de Bibliotheek 
kosten:  Inbegrepen bij de schoolpas 

 
 

Kinderen lezen kinderen voor 
 

Twee maanden lang lezen leerlingen uit groep 7 of 8 elke week 20 minuten voor aan peuters of 
kinderen uit groep 1 en 2. In een bezoek aan groep 7/ 8 wordt uitleg gegeven over voorlezen aan 
peuters en kleuters en welke (prenten)boeken daarvoor geschikt zijn. Naast het introductiebezoek 
levert de Bibliotheek een collectie voorleesboeken. 
 

Doelgroep: Peuters, groep 1-2 7-8 

Doel: Peuters, groep 1 en 2: de kinderen krijgen (meer) plezier in voorlezen.  
Groep 7 en 8: de kinderen leren prentenboekverhalen interpreteren en overbrengen. 

Tijd: Voorbereiding: 20 minuten scholing van voorlezers (door leesconsulent) 
Uitvoering: 20 minuten per week voorlezen aan kleuters (gedurende twee maanden) 

Periode: Het gehele jaar 

Locatie: School 

Kosten: Inbegrepen bij de schoolpas 
 
  
 
 



   

 
 

 Klassikaal ruilen 
 

De groep komt met de leerkracht tijdens openingstijden naar de Bibliotheek om boeken te lenen 
voor de klas 
 

Doelgroep: Groep 1-2-3-4-5-6-7-8 
Doel: De kinderen breiden hun leeservaring uit 
                               De kinderen inspireren elkaar tot het lezen van boeken 
                               De kinderen krijgen (meer) plezier in boeken 
Uitvoering:  Bibliotheek en school 
Periode: Het gehele jaar 
Locatie: In de Bibliotheek 
Kosten:  Inbegrepen bij de schoolpas 
 
 
 
 

 

 
 SchoolWiseles groep 5 voor de Bibliotheek op school scholen   
 

SchoolWise is het zoeksysteem van de Bibliotheek op School. Middels een presentatie en 
opdrachten ontdekken de kinderen de verrassende gebruiksmogelijkheden van de portal.  
Welke boeken uit de Loser-serie heeft de schoolbibliotheek, hoeveel boeken zijn er 
over honden, hoe kan ik klasgenoten boekentips geven, zijn er goede websites over 
de Tweede Wereldoorlog? Door middel van dit soort onderzoeksvragen ontdekken 
de leerlingen alle bruikbare mogelijkheden van het systeem. 
Per leerling of per tweetal is een computer of tablet nodig.  
Bijzonderheden: Dit programma is alleen relevant voor scholen die werken met 
SchoolWise 
 
 

Doelgroep: Groep 5 (groep 5-8 bij een nieuwe dBos) 
Doel: Leren gebruiken van de catalogus, zoekmachines en mogelijkheden van  

SchoolWise 

Tijd: 50 - 60 minuten 

Periode: In overleg 

Locatie: School 

kosten: Inbegrepen bij de schoolpas voor scholen met een Bibliotheek op school 

Nodig:     Wifi, een digibord, computers of tablets 
 

   

  



 
 

     

 
 

Kopij voor de schoolkrant 
Elk seizoen ontvangt u ‘Matilda Presenteert'. Daarin doet boekenwurm Matilda van Roald Dahl 
aan de kinderen verslag van de leukste boeken die de Bibliotheek heeft gekocht. De teksten en 
afbeeldingen (in kleur) zijn zeer geschikt voor opname in uw schoolkrant. U ontvangt de kant-
en-klare kopij gratis vier maal per jaar. Omvang: twee vellen A4. 

 

 

Kosten Inbegrepen bij de schoolpas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Kamishibai vertelplaten  
De Bibliotheek heeft een grote collectie vertelplaten, die gratis worden uitgeleend aan 
kinderdagverblijven, BSO, peuterspeelzalen en basisscholen. Met het magische vertelkastje 
worden de mooiste verhalen op een bijzondere manier voorgelezen. Het vertelkastje komt 
oorspronkelijk uit Japan. Daar wordt het een ‘Kamishibai’ genoemd. Een Kamishibai is een 
soort poppenkast met platen waar de verteller naast zit. Verhalen komen tot leven!  
 
Een verhaal wordt verteld aan de hand van vertelplaten “los uit de hand” of in combinatie met 
een vertelkast/Kamishibai. Het vertelkastje laat zich ook goed gebruiken bij interactief 
voorlezen of het zelf bedenken van een verhaal.  
 
Een Kamishibaikastje en de vertelplaten zijn te leen bij de Bibliotheek. De tekst van de 
vertelplaten wordt bijgeleverd.  
 
Nieuw is dit jaar dat u de vertelplaten zelf kunt reserveren via de website van Bibliotheek De 
Groene Venen. Zo kunt u op elk moment bepalen welke vertelplaten u zou willen gebruiken. 
 
U kunt de vertelplaten rechtstreeks reserveren via de catalogus op onze website. Wij raden 
aan tijdig te reserveren, i.v.m. het vervoer van de vertelplaten naar de Bibliotheekvestiging van 
uw keuze. Als een vertelkastje gewenst is, moet dat aansluitend per mail aan de leesconsulent 
in uw gemeente worden doorgegeven. 
 
U krijgt bericht wanneer de materialen in de Bibliotheekvestiging naar keuze zijn gearriveerd. 
U kunt de materialen na ontvangst van het bericht tijdens openingstijden van de Bibliotheek 
komen ophalen in uw vestiging.  
 

Groep 1, 2, 3, 4, 5 
Doel (en) Bevorderen van leesplezier, stimuleren taalontwikkeling, vergroten van de leefwereld. 

Kinderen maken kennis met verhalen en raken gemotiveerd om zelf te lezen. Het vergroot 
de woordenschat en prikkelt de fantasie. De kinderen leren om samen aandachtig te 
luisteren. 

Uitvoering:  School.  
Periode:  
 

Het gehele jaar, op reservering.  
Uitleentermijn is zes weken.  

Kosten:  Inbegrepen bij de Schoolpas 

 

  



 
 

     

 
 

Beschikbare Kamishibai vertelplaten Primair onderwijs 

 
Titel Auteur Leeftijd Onderwerp 
Anton kan toveren Ole Konnecke v.a. 4 j. Goochelen 
Baby kraai John Rowe v.a. 6 j. Anders zijn 
Bang mannetje  Mathilde Stein  v.a. 4 j. Angsten 
Boer Boris gaat naar zee Ted van Lieshout v.a. 4 j. Reizen / vakantie 
Dat ben jij, Kiki! Amy Hest v.a. 3 j. Grootouders / foto’s  
De kleine walvis Benji Davies v.a. 4 j. Eenzaamheid / vriendschap 
De toverbriefjes Miyoko Matsutani v.a. 6 j. Vertrouwen  
De Wiebelbillenboogie Guido van Genechten v.a. 4 j. Gezin / dansen 
Een fijn feestje Elle van Lieshout v.a. 4 j. Verjaardagen / vriendschap 
Een geleerde wolf Pascal Biet v.a. 5 j. Vriendschap / leren lezen 
Een grote ezel Rindert Kromhout v.a. 4 j. Gezin / zelfstandig worden 
Fiet wil rennen Bibi Dumon Tak v.a. 4 j. Wind 
Groter, groter, groter Noriko Matsui v.a. 4 j. Tegenstellingen 
Het begin van de zee Annemarie van Haeringen v.a. 4 j. Zeeën  
Het lieveheersbeestje Yukihisa Tokuda v.a. 4 j. Zelfredzaamheid / vriendschap 
Het verhaal van eend Harmen van Straaten v.a. 4 j. Vriendschap 
Hoe Anansi de ogen van de koning  Olga Orman v.a. 6 j. Recht en onrecht 
Hoe Anansi het tumbafestival won Olga Orman v.a. 6 j. Feesten  
Hokus, pocus omgekeerd Yoshie Idemura v.a. 4 j. Tegenstellingen 
Hopeloos verliefd Angelika Glitz v.a. 4 j. Jaloezie / verliefdheid 
Ik wil de maan Jonathan Emmett v.a. 4 j. Maan / repeteerverhaal 
Ik zou wel een kindje lusten  Sylvia Donnio v.a. 4 j. Eten / krokodillen / fantasie 
Kikker is bang Max Velthuijs v.a. 4 j. Slapen / bang zijn 
Kikker is verliefd Max Velthuis v.a. 4 j. Verliefdheid 
Kikker vindt een vriendje Max Velthuis v.a. 4 j. Vriendschap 
Kleine ezel en jarige Jakkie Rindert Kromhout v.a. 4 j. Jarig zijn / jaloezie 
Kleine kangoeroe Guido van Genechten v.a. 4 j. Gezin 
Kleine muis zoekt een huis Petr Horacek v.a. 3 j. Wonen 
Krrr…okodil! Catherine Rayner v.a. 4 j. Spelen / dieren 
Mama kwijt Chris Haughton v.a. 4 j. Verdwalen 
Nog 100 nachtjes slapen Milja Praagman v.a. 4 j. Feesten 
Onder water boven water Annemarie van Haeringen v.a. 4 j. Eten 
Ophelia Ingrid & Dieter Schubert v.a. 4 j. Verliefdheid 
Prinses Arabella is jarig Mylo Freeman v.a. 4 j. Verjaardagen 
RAF Anke de Vries v.a. 4 j. Knuffels / reizen 
Ridder Rikki Guido van Genechten v.a. 4 j. Ridders 
Rikki en de eekhoorn Guido van Genechten v.a. 4 j. Dood 
Rikki en de tuin van opa Guido van Genechten v.a. 4 j. Natuur / grootouders 
Rikki helpt Sinterklaas Guido van Genechten v.a. 4 j.  Sinterklaas 
Rikki is jarig Guido van Genechten v.a. 4 j. Jarig zijn / samen vieren 
Rikki wil een kerstboom Guido van Genechten v.a. 4 j. Kerstmis  
Sinterklaasje  Liesbet Slegers v.a. 4 j. Sinterklaas  
Ssst! De tijger slaapt Britta Teckentrup v.a. 4 j. Verjaardagsfeestje 
Waar komt de zon vandaan? Truong van Hieu v.a. 4 j. Volksvertelling - Vietnam 
Waarom liggen er zoveel steentjes… Belén Diaz v.a. 4 j. Sprookje - Afrika 
Wat nu, Olivier? Phyllis Root v.a. 3 j. Verdwalen / herfst 
Wat staat daar? Rindert Kromhout v.a. 6 j. Verjaardagen 
We hebben er een geitje bij Marjet Huiberts v.a. 3 j. Kinderboerderij / dieren 
Wij gaan op berenjacht Helen Oxenbury v.a. 4 j. Angsten 



   

 
 

Pluspakket   

 

pluspakket 



 
 

     

 
 

  
Mediawijsheid  
 

Leskisten ‘Out of the Box’ 
Afgelopen jaar heeft ProBiblio in co-creatie met drie bibliotheken leskisten en lesbrieven ontwikkeld 
rond digitale geletterdheid en nieuwe technologieën. De kisten zijn heel volledig en kunnen daardoor  
'out of the box' gebruikt worden. In elke kist zitten (elektronische) leermiddelen, lesbrieven, werkbladen, 
een PowerPointpresentatie op usb-stick, verbruiksmaterialen zoals stiften en papier en eventueel  
bijpassende boeken.  
 
De boxen kunnen, op aanvraag, geleend worden via de Bibliotheek voor een periode van twee weken. 
  

 Out of the Box: Games ontwerpen met Bloxels  

Hoe ontwerp je een spel dat leuk is om te spelen? Welke elementen uit bestaande games kun 
je hiervoor gebruiken? En hoe vertel je een verhaal dat de speler een game intrekt? In de les Games 
Ontwerpen met Bloxels leren kinderen op laagdrempelige manier een antwoord te vinden op deze 
vragen. Zij leren de basisbeginselen van Design Thinking kennen en doorlopen de cyclus begrijpen/ 
verkennen / maken terwijl zij in duo’s een eigen platformspel ontwerpen.  
Doelgroep:     Bovenbouw  
Doel:     Bevorderen mediawijsheid (informatievaardigheden) 
Te gebruiken bij: Nederlandse taal en mediaeducatie 
Accent:                    Leesbevordering,  mediawijsheid, computational 
thinking, digitale geletterdheid, samenwerken 
Tijd:      90 minuten 
Periode:      op aanvraag 
Locatie:      School 
Kosten:      €40,00 de leskist (2 weken) 
                                   €40,00 per groep indien de les door de leesconsulent verzorgd wordt 
 

 
 Out of the Box: Code kraken met Dash  
  

Stille wateren hebben diepe gronden. De schattige robot Dash staat te springen om samen met 
 de leerlingen de geheime code te kraken. Maar voordat de codekrakers hiermee kunnen beginnen 
dienen zij het codewoord te vinden. Dit doen zij door een tiental vragen binnen de thema’s 
‘het verkeer’, ‘het menselijk lichaam’ en ‘om je heen’ juist te beantwoorden. In de les Code Kraken 
met Dash wordt zo aandacht besteed aan de vaardigheden informatievaardigheden en  
computational thinking.     

Doelgroep:     Middenbouw 
Doel:     Bevorderen mediawijsheid (informatievaardigheden) 
Te gebruiken bij: Nederlandse taal en mediaeducatie 
Accent:                   Leesbevordering,  mediawijsheid, computational thinking, digitale geletterdheid, samenwerken 
Tijd:      90 minuten 
Periode:      op aanvraag  
Locatie:      School 
Kosten:       €40,00 de leskist (2 weken) 
                                   €40,00 per groep indien de les door de leesconsulent verzorgd wordt 
 

 

Mediawijsheid  



   

 
 

 Out of the Box: Programmeren en coderen met de LEGO WeDo   
 

Wie heeft er niet met LEGO gespeeld? De vierkante blokjes zorgen al decennia lang voor speel- 
en leerplezier voor kinderen. En met de LEGO WeDo wordt het nog gaver: kinderen kunnen LEGO 
robots bouwen en programmeren. Met deze lessen leren leerlingen de basis van programmeren, 
computational thinking en denken ze op een creatieve manier na over de rol van robots in  
de samenleving. In de leskist zitten, naast de WeDo-bouwpakketten en de tablets,  
drie verschillende lesbrieven:  
 Introductieles robotica en programmeren: offline (60 minuten)  
 De WeDo bouwen en programmeren (60 minuten)  
 Extra bouw- en programmeeropdrachten (60 – 120 minuten)  

        

Doelgroep:    middenbouw 
Doel:     Bevorderen mediawijsheid (informatievaardigheden) 
Te gebruiken bij: Nederlandse taal en mediaeducatie 
Accent:                    Leesbevordering,  mediawijsheid, computational thinking, digitale geletterdheid,        
samenwerken 
Tijd:     afhankelijk van welke lesbrief je kiest (60 – 120 minuten)  
Periode:     op aanvraag 
Locatie:      School 
Kosten:      €40,00 de leskist (2 weken) 
                                   €40,00 per groep indien de les door de leesconsulent verzorgd wordt 

 
  
Out of the Box: Programmeren en coderen met de LEGO Mindstorms  

 

Net als met de LEGO WeDo, kun je met de LEGO Mindstorms ook robots bouwen en programmeren.  
De Mindstorms zijn wat geavanceerder dan de WeDo Robots, en daarom meer geschikt voor de 
bovenbouw. Zo kunnen leerlingen wanneer ze de basis van programmeren onder de knie hebben, 
aan de slag met lichtsensoren of optil-mechanismen. In de leskist zit, naast de LEGO Mindstormrobots 
en de tablets, een lijst met kijk- en leestips over robotica en programmeren en vier verschillende 
lesbrieven:  
 Introductieles robotica en programmeren: offline (60 minuten)  
 Basis programmeren (60 minuten)  
 Extra bouw- en programmeeropdrachten (60 – 120 minuten)  
 Bedenk en ontwerp je eigen robot: offline (60 minuten) 

        

Doelgroep:     Bovenbouw 
Doel:     Bevorderen mediawijsheid (informatievaardigheden)  
Te gebruiken bij: Nederlandse taal en mediaeducatie 
Accent:                   Leesbevordering,  mediawijsheid, computational thinking, digitale geletterdheid, samenwerken 
Tijd:     afhankelijk van welke lesbrief je kiest (60 – 120 minuten)  
Periode:     september 2018, daarnaast op aanvraag 
Locatie:      School 
Kosten:      €40,00 de leskist (2 weken) 
                                   €40,00 per groep indien de les door de leesconsulent verzorgd wordt 
 
 



 
 

     

 
 

 

 Out of the Box: Rijmen met Robots 
 

In de les Rijmen met Robots wordt een koppeling gelegd tussen het programmeren van de eigenwijze 
Ozobotjes en het maken van gedichten. In het begin bepalen de robotjes de rijmwoorden waarmee 
de leerlingen een gedicht moeten maken, terwijl in het tweede deel van de les de leerlingen juist 
de macht grijpen en de Ozobotjes zelf langs de rijmwoorden sturen die zij willen gebruiken 
in een gedicht. Wie is er nu de baas!?  
   
      

Doelgroep:     Middenbouw 
Doel:     Bevorderen mediawijsheid (informatievaardigheden) 
Te gebruiken bij: Nederlandse taal en mediaeducatie 
Accent:                  Leesbevordering,  mediawijsheid, computational thinking, digitale geletterdheid, samenwerken 
Tijd:      90 minuten 
Periode:      Op aanvraag 
Locatie:      School 
Kosten:       €40,00 de leskist (2 weken) 
                                   €40,00 per groep indien de les door de leesconsulent verzorgd wordt 
 
 
 
 

 

 Digitaal presenteren 
 

Voor het presenteren van een werkstuk of boekbespreking zijn we allemaal al lang gewend aan  
Power Point. Tegenwoordig zijn er echter nog veel meer mogelijkheden om een aantrekkelijke, 
digitale, presentatie te geven. Voordeel: deze presentaties zijn webbased, dus altijd beschikbaar, 
geen USB-stick meer nodig! Leer hoe je bijvoorbeeld een Prezi maakt of werkt met thinglink 
 

Doelgroep: Groep 6, 7 en 8 
Doel: Kennismaken met web tools waarmee je een digitale  

presentatie kunt houden 
Gebruiken bij:  Nederlandse taal en mediaeducatie 
Accent:                Leesbevordering,  mediawijs 
Tijd:  60 minuten  
Periode:  gehele jaar 
Locatie:  School 
                               Kinderen verkennen samen de mogelijkheden per tool.  
                               Na afloop van de les kunnen ze zelfstandig aan de slag met de aangeboden tools. 
Kosten:   € 40,00 per groep 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 

  Social Media 4 kidz… 
  

Ieder kind maakt gebruik van Social Media en denkt te weten hoe er mee om te moeten gaan. Maar 
Is dat ook zo? Hoe zit het met de rechten op gepubliceerde foto’s? Waar klik je ja op? Zijn je vrienden 
op Insta en Snapchat ook werkelijk je vrienden? Hoe lang blijft alle informatie online staan?  
Hoe is het online taalgebruik?  
Kortom, veel vragen die voor de kinderen vaak niet interessant zijn, maar die wel heel bepalend  
kunnen zijn voor hun toekomst. 
De kinderen worden er actief bij betrokken door een privacy-quiz, diverse filmpjes en er bestaat de 
mogelijkheid tot “discussie” tijdens het lesprogramma. 
 

Doelgroep: Groep 7 en 8 
Doel: Kinderen op een interactieve manier heldere voorlichting geven 

over veel aspecten van de Social Media.  
Te gebruiken bij: Mediaeducatie  
Accent:               ICT basisvaardigheden, maatschappelijke bewustwording, 

mediawijsheid 
Tijd: 45 minuten 
Periode: Het gehele jaar 
Locatie: In de Bibliotheek of op school 
kosten: €40,00 per groep 
 
 
 

Bieb versus Google 
 
Bieb versus Google is een bibliotheekbezoek waarbij leerlingen zoekvaardigheden leren toepassen  
op zowel klassieke als digitale bronnen. Google is onder leerlingen de meest gebruikte zoekmachine. 
Maar weten leerlingen wel hoe ze goed kunnen zoeken en of de gevonden informatie betrouwbaar is? 

Steeds minder leerlingen maken gebruik van het boek als informatiebron. Zonde eigenlijk, want 
meestal is de informatie in een boek van hogere kwaliteit. Maar is de informatie uit boeken altijd  
actueel? 
 
Centraal in de les staat een wedstrijd waarbij leerlingen in twee groepjes met elkaar strijden om  
wie het snelst antwoorden kan vinden op gestelde vragen. De ene groep zoekt in boeken en de  
andere via Google. Wie wint deze battle? Tijdens de bespreking van de resultaten wordt  ingegaan 
op de voor- en nadelen van het zoeken in traditionele en online media. 

Doelgroep: Groep 7, 8 
Doel: De leerlingen leren informatie- en zoekvaardigheden toe te passen op zowel klassieke  
                              als digitale informatiebronnen. 

Kerndoelen:  
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder 
schema’s, tabellen en digitale bronnen. 
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

Tijd: 90 minuten in de Bibliotheek 
Periode: Het gehele jaar 
Locatie: Bibliotheek 
Kosten:  €40; voor dBos gratis 
 



 
 

     

 
 

Coderdojo…   
 
Programmeren is het nieuwe “lezen” wordt soms beweerd. Vast staat in ieder geval wel dat de huidige 
generatie jongeren steeds vaker hiermee te maken zullen krijgen in een wereld die steeds meer zal 
digitaliseren. 
De Bibliotheek De Groene Venen is in 2017 in Waddinxveen gestart met een Coderdojo. De Bibliotheek 
faciliteert en organiseert en zorgt voor het digitale aanbod. Iedere tweede woensdag van de maand vinden 
er twee sessies plaats waar kinderen aan deel kunnen nemen. Coderdojo Waddinxveen heeft een eigen 
website. Voor meer informatie gaat u naar  www.coderdojo-waddinxveen.nl.  

 
CoderDojo is een open source beweging die staat voor het houden van gratis, non-profit development clubs 
en reguliere sessies voor jonge mensen. Bij CoderDojo leren kinderen van 7 tot 17 jaar programmeren, 
websites bouwen, apps ontwikkelen, games maken en meer. Naast het leren programmeren, ontmoeten 
deelnemers ook andere like-minded mensen, delen deelnemers waar ze aan werken en maken ze nieuwe 
dingen. CoderDojo maakt van development en leren programmeren een leuke, sociale ervaring.  
 

…Vrijwilligers gezocht  
De Bibliotheek is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om samen een CoderDojo in Nieuwerkerk aan den 
IJssel en Bodegraven op te zetten en die ons willen helpen hier een succes van te maken.  
Bent u – of kent u – iemand die het leuk vindt om met kinderen om te gaan, én met nieuwe technologie? 
Stuur dan een bericht naar Elja Franken: efranken@bibliotheekdegroenevenen.nl.  
Bellen mag ook: 0182 – 64057 
 

 

  

http://www.coderdojo-waddinxveen.nl/
mailto:efranken@bibliotheekdegroenevenen.nl


   

 
 

Leesbevordering 
              
 

Nederland Leest Junior   
 

De maand november staat in het teken van Nederland Leest. Sinds 2016 heeft Nederland Leest 
ook een Junioreditie. Deze editie is speciaal gemaakt voor kinderen van 10 tot 14 jaar (groep 7 en 
8 en jaar basisschool en 1 en 2 van de middelbare school).  
 
LESMATERIAAL 
In samenwerking met Kunst van Lezen en de Bibliotheek op school (uitgevoerd door Stichting 
Lezen i.s.m. de Koninklijke Bibliotheek) wordt lesmateriaal ontwikkeld met inhoud dat zich 
volledig toespitst op het thema. Doel van het lesmateriaal is om de leesbevordering van 
jongeren van 10 tot 14 jaar te stimuleren, te debatteren en voor de profilering van de Bibliotheek 
in het onderwijs. De lessen zijn zo opgesteld dat de leerkracht zelf kan bepalen hoeveel tijd er 
aan het project wordt besteed en op welke manier het in de klas behandeld wordt. 
  
BESTEL HET JUNIORPAKKET 
Bij het boek verschijnt ook een op maat gemaakt pakket lessuggesties voor in de klas. Het 
complete Juniorpakket bestaat uit: 
 32 boeken voor in de klas 
 Toegang tot lesmaterialen (augustus online) 
 Een poster voor in de klas 

 
Voor meer informatie over deze campagne gaat u naar www.NederlandLeest.nl/Junior .  
We verwachten u rond half maart 2019 te informeren over het thema voor 2019. Aansluitend 
kunt u er voor kiezen om te bestellen. Bestellen van een boekenpakket voor 2018 kon tot 12 april 
2018. In 2018 bedroegen de kosten per pakket € 25,00. In 2018 bevat het pakket het boek Graaf 
Sandwich en andere etenswaardigheden van Jan Paul Schutten  

 

Kraak de code! 
 
Een uitgebreide collectie boeken in de klas en een kluisje met een cijferslot vormen de basis van dit 
project. 
Na het lezen van een boek ontvangen de leerlingen steeds een code. Deze code kunnen ze 
ontcijferen met behulp van het boek De Kraak van Leonie Kooiker of met het boek De ramkraak van 
Henk Hokke.  
Samen kunnen ze de kluis kraken en er wacht hen steeds opnieuw een verrassing. De 
leerkracht  vindt in de handleiding originele suggesties om de kluis te vullen. 
Op het Kraak de code formulier kunnen leerlingen de waardering van de gelezen boeken 
weergeven.  
 

Doelgroep: Groep 6 
Doel: Leesbevordering  
Duur: 6 weken 
Periode: Het gehele jaar 
Locatie: School 
Kosten:  € 30,00 per groep 
 

 

Leesbevordering! 

http://www.nederlandleest.nl/Junior%20.


 
 

     

 
 

Poëzie – Vol van gedichten 
 

 
De kinderen luisteren naar gedichten en gaan er ook zelf mee aan de slag. 
Tijdens het Bibliotheekbezoek maken ze kennis met allerlei vormen van gedichten. De 
Bibliotheekmedewerker vertelt wat gedichten zijn, hoe je ze voorleest  en nog veel meer… 
Ze zoeken gedichten en illustraties bij elkaar, er wordt een naamgedicht gemaakt en er worden 
zelfgeschreven gedichten voorgelezen. 
 
Een lesbrief met leuke suggesties over poëzie gaat na afloop van het programma mee naar school 
 

 
 

Doelgroep: Groep 4 
Doel: Kinderen maken door versjes en gedichten op een 

speelse manier kennis met het ritme en de klank van 
woorden, rijmwoorden en dichtvormen. Poëzie 
stimuleert het creatief taalgebruik en het op een 
speelse manier met woorden en zinnen omgaan. 

                               Plezier beleven aan gedichten 
                               Spelen met taal 
                               Kennis maken met verschillende soorten gedichten 
                               Leerlingen stimuleren om zelf gedichten te lezen 
Tijd: 60 minuten 
Periode: april 
Locatie: bibliotheek 
Kosten:  €40; gratis voor dBos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

  Leskist Vroeger  
    

De basis van de leskist is een fotoboek met vijf historische foto’s.  
Met dit fotoboek maken de leerlingen kennis met het leven zoals dat ongeveer honderd jaar 
geleden was. De foto’s beslaan vijf thema’s: Geboorte, In huis, School, Jarig en Spelen. 
Rond deze thema’s zitten er in de kist tal van attributen, spelletjes, opdrachten en suggesties voor 
verwerking. Natuurlijk ontbreken ook de boeken niet.  Met deze leskist wordt het verleden nog 
dichter bij de leerlingen gebracht.   

 

Doelgroep:           Groep 3, 4 en 5 
Doel:                             Cultuureducatie en erfgoededucatie 

 Kennismaken met cultureel erfgoed 
 Ontwikkelen van historisch besef bij jonge 

kinderen 
 Samenwerking met lokale culturele 

instellingen 
Accent:                        Cultuureducatie 
                                       Erfgoededucatie 
                                       Literatuur educatie en leesbevordering 
Te gebruiken bij:       Geschiedenis 
Duur:           6 weken 
Periode:            Het gehele jaar 
Locatie:            School 
Kosten:             €20 per kist 
 

 Leskist Molens 
 

Heeft u een molenproject op school? Dan is deze leskist een leuke aanvulling. In de leskist vindt u 
materialen over molens voor kinderen van verschillende leeftijden. Het lesmateriaal is opgesplitst 
in materiaal over de korenmolen en de poldermolen. Het materiaal bestaat uit: een DVD, in eigen 
beheer gemaakt over de molens in ons werkgebied, verhalen, spelletjes, verkleedkleren, opdrachten 
en suggesties voor verwerking. U kunt zelf bepalen welke opdrachten u in de groep wilt uitvoeren. 
Ook zijn er websites tips bijgevoegd waar u uw leerlingen van alles over molens kunt laten 
ontdekken.  
 
Reactie van een leerkracht: 
“Ik heb het “verhaal van groep 7/8” over het keurmerk verdienen gebruikt.  
Vanmiddag presenteren de kinderen hun werkstukken. (welkomstbord, folder en maquette!) 
Er is een molenaar in de klas geweest, en we hebben molen de Arkduif bezocht. 
Ik heb er ook van genoten!” 

 

Doelgroep:           Groep 1 t/m 8 
Doel:                             inzicht geven in de geschiedenis van molens 
Te gebruiken bij:       Aardrijkskunde, geschiedenis 
Duur:           6 weken 
Periode:            Het gehele jaar 
Locatie:            School 
Kosten:             €20 per kist 



 
 

     

 
 

BoekToer 
Dynamische aanvulling op de schoolBibliotheek 
Extra boeken met BoekToer voor de schoolBibliotheek of bij projecten en vieringen? 
Kinderen die meer lezen worden beter in taal. Maar hoe blijven leerlingen enthousiast lezen? 
Onder andere door steeds weer nieuwe en actuele boeken aan te bieden in de 
schoolBibliotheek. Met BoekToer haalt u extra boeken in huis over diverse onderwerpen. Meer 
keuze en dus meer leesplezier. Mogelijke collecties: eerste leesboekjes, Engelse boeken, boeken 
voor jongens of naar de brugklas. Maar u kunt ook kiezen uit een ruim aantal specifieke 
themacollecties over allerlei onderwerpen zoals dieren, techniek, menselijk lichaam of kunst. 
Genoeg keuze! Deze collecties worden vanaf 2 maanden tot 1 jaar uitgeleend. 

Groep 1-8 
Te gebruiken bij  Nederlandse taal 

Leesmediaplan onderwijs 
Accent Leesplezier, Vrij lezen, Leesbevordering 
Doel(en) Leerlingen motiveren tot lezen en hun enthousiasme voor (nieuwe) kinder- en 

jeugdboeken - door een ruime keuze - aanwakkeren 
Programmabeschrijving BoekToer is: 

 Een collectie die aanvullend is op de schoolBibliotheek (of de Bibliotheek 
op School) 

 Een pakket van 40 boeken 
 Zeer uitgebreid, met bijvoorbeeld pakketten met leuke leesboeken voor 

vrij lezen, maar ook een groot aantal thematische collecties over allerlei 
onderwerpen 

Werkwijze  Gebruik de digitale etalage om te kiezen; zie ook de bijlages achter in 
deze brochure 

 Bepaal samen met de Bibliotheek de gewenste BoekToer-collecties 
 Uw Bibliotheek plaatst de bestelling bij ProBiblio 
 De 40 boeken worden bij de Bibliotheek geleverd; u krijgt een melding 

Locatie School 
Duur Flexibel: in overleg met de Bibliotheek 
Periode Het gehele jaar 
Kosten BoekToer kort (8 weken): €  42,50 

BoekToer lang (12 maanden): € 125,00 
 
BoekToer-collectie Kinderjury 2019 
Meedoen aan de Kinderjury is een stimulans om kinderen aan het lezen te krijgen. Elk voorjaar 
mogen kinderen stemmen op de leukste boeken in de leeftijdscategorieën 6-9 en 10-12 jaar. 
Voor Bibliotheken is het lastig om in die periode de nieuwste titels te hebben. ProBiblio biedt 
daarom voor 2019 via BoekToer Kinderjurycollecties aan met veertig boeken uit 2018 voor 
kinderen van 6 -12 jaar. Boeken die meedingen naar de Prijs van de Nederlandse Kinderjury die 
in juni wordt uitgereikt. De boeken worden in januari geleverd voor een periode van vier 
maanden. De voorraad is beperkt. Aanvragen worden gehonoreerd zolang de voorraad strekt. 
 

Groep 3-8 
Doel(en) Leerlingen motiveren tot lezen en hun enthousiasme voor nieuwe kinder- en jeugdboeken 

aanwakkeren 
Werkwijze  Geef voor oktober door of u de Kinderjurycollectie wilt ontvangen 

 Uw Bibliotheek plaatst de bestelling bij ProBiblio 
 De 40 boeken worden bij de Bibliotheek geleverd; u krijgt een melding 

Locatie School 
Duur Vier maanden vanaf januari 2019 
Periode Vanaf januari 2019 
Kosten €  85,- 

 

https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?sid=07030801-5c8a-4298-ab88-0901702878f7;vestnr=6291;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=shop;dgc=wsh;event=dgctop;dgcgroup=0009;aantal=15


   

 
 

 

 

Lezingen 
 

 
Op een ouderavond is een lezing of workshop over boeken en nieuwe media een trekker! 
Vooral als de leerlingen vooraf met boeken bezig zijn geweest en ouders betrokken zijn bij de 
activiteiten. Mogelijkheden zijn er genoeg.  
Wat denkt u van: 
 
‘Ik ben zes’ speciaal voor ouders van kinderen in groep 3, die leren lezen 
De leesconsulent geeft een lezing over allerhande materialen die Bibliotheken voorhanden 
hebben voor ouders van kinderen in groep 3. Bij voorkeur is de leerkracht van groep 3 ook 
aanwezig om de technische kant van het leren lezen toe te lichten. Dan volgt een opsomming 
van alle wetenswaardigheden over boeken voor en over beginnende lezers.  
 
'Vertellen en voorlezen' met de mooiste boeken voor alle leeftijden 
Hoe kies ik een leuk boek om voor te lezen aan mijn kind? Hoe weet ik dat ik de juiste leeftijd 
te pakken heb? En wat past er goed bij míjn kind? 
De leukste en nieuwste voorleesboeken voor 4 tot 12-jarigen worden hierbij natuurlijk 
meegenomen uit de Bibliotheek. 
 
Sociale media. Volgt u het nog? 
Onze kinderen zijn geboren in het digitale tijdperk. Zo zijn er nieuwe vraagstukken ontstaan, 
waarover wij ons kunnen, zelfs moeten buigen.  
Tijdens een ouderavond worden de belangrijkste kenmerken van de sociale media uitgelegd. 
Er wordt in het bijzonder ingegaan op díe sociale media waar kinderen veel tijd op 
doorbrengen. 
Met elkaar discussiëren we over de kansen en de bedreigingen, er worden tips gegeven om 
de sociale media opvoeding van uw kind vorm te geven. 
Dit alles met een positieve insteek en volop interactie met de aanwezigen. 
 
Als u tijdig reserveert, zorgt de Bibliotheek voor een goed verzorgde avond.  
Dat kan ook in samenwerking met bijvoorbeeld een illustrator, auteur of boekhandel. 
 
 
Kosten Prijs op aanvraag 
 

  

 

lezingen 
 
 
 



 
 

     

 
 

Cultuurpakket 
  

 

cultuurpakket 



   

 
 

Schrijver/illustrator op bezoek 
 

Na de presentatie van de boeken van de bezoekende auteur gaan de kinderen lezen. Want straks 
ontmoeten ze de schrijver in het echt. En alleen wie veel boeken van de schrijver heeft gelezen, kan 
vragen stellen die niemand anders dan de echte schrijver weet te beantwoorden! 
De leerkracht zorgt voor een goede voorbereiding en krijgt van de Bibliotheek een lesbrief over de 
auteur en een collectie boeken. 
 
Bijzonderheden  
Bij grote belangstelling kunnen wij wellicht niet alle groepen plaatsen. Wij plaatsen op volgorde van 
binnenkomst van aanmelding. In het geval dat uw groep niet geplaatst wordt, krijgt u voorrang bij het 
eerstvolgende schrijversbezoek.  
Wij willen u erop wijzen dat het groepsbezoek leuker is en meer zin heeft voor de kinderen met een 
goede voorbereiding. Informatie en boeken worden van te voren ter beschikking gesteld.  

        

Doelgroep:     Groep 5,6,7 en 8 
Doel:     Leesbevordering 
Te gebruiken bij: Nederlandse taal en Kunstzinnige oriëntatie 
Accent:                    Leesbevordering 
Tijd:      Voorbereiding door de leerkracht op school 
                                   60 minuten in de Bibliotheek 
Periode:      Voorjaar 
Locatie:      Bibliotheek 
Kosten:      €100,00 per groep 
 

Reactie van een leerkracht: 
“Perfect, ze vinden het erg leuk! Ik wilde de boeken van de  
schrijver 3 weken  geleden  terugbrengen maar dat mocht  
niet van de kinderen” 
 

Workshop striptekenen  
 

Het stripverhaal is één van de oudste vormen van literatuur. Een stripverhaal wordt gevormd door een 
aantal afbeeldingen die samen een verhaal vormen. 
In de workshop striptekenen leren de kinderen hoe ze een stripfiguur kunnen verzinnen en hoe ze een 
stripverhaal kunnen maken. 

 

Doelgroep: Groep 6, 7 en 8 
Doel: Cultuureducatie, drama en beeldend 

                                 Samenwerking met meerdere culturele disciplines 
                               Leerlingen leren over cultuur  
Gebruiken bij:  Nederlandse taal en Kunstzinnige oriëntatie 
Accent:                Beeldend 
                               Cultuureducatie en leesbevordering 
                               Strips 
Tijd:  60 minuten  
Periode:  Voorjaar 
Locatie: Bibliotheek 
Kosten:   € 100,00 per groep 



 
 

     

 
 

 

Koningin Caroline en de scepter 
Een vertelling met schilderijen 

 
Marieke de Koning schildert verhalen.  
Ieder schilderij is als een bladzijde uit een prentenboek. Ruim twintig schilderijen vertellen een verhaal 
over Koningin Caroline en haar 3 kuikens. Tijdens een presentatie laat Marieke één voor één de 
schilderijen aan de kinderen zien en vertelt erbij. 

 
In “koningin Caroline en de scepter” krijgt koningin Caroline een 
prachtige scepter. Trots als een pauw laat ze iedereen de mooie gouden 
staf zien. Nu wordt ze vast een hele goede koningin! Haar hofkuikentjes 
Plons, Pluis en Dons denken daar heel anders over. 
 
Een verhaal over jaloezie en vriendschap en over oplossingen bedenken. 
Als de vertelling afgelopen is gaan de kinderen een werkstuk maken. 
(Goud)papier, aquarelpotloden en penselen staan al klaar. 
 
 
 

 

Doelgroep: Groep 4 
Doel: Leerlingen leren over cultuur 
                              Bevorderen van leesplezier 
Te gebruiken bij: Nederlandse taal 
                              Kunstzinnige oriëntatie  
 Accent:               Beeldend, Cultuureducatie 
                              Leesbevordering 
Tijd: 60 minuten 
Periode: Voorjaar 
Locatie: In de Bibliotheek 
kosten: €85,00 per groep 
 
 
 
 
 

  



   

 
 

 
 

  



 
 

     

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Volg waar en wanneer u maar wilt samen 
met uw kind de gratis online training 
Dyslexie onder de knie. Bouw aan 
zelfvertrouwen met leuke oefeningen en 
handige tips. 
Onderwerpen 

 Zelfvertrouwen 
 Leesplezier en motivatie 
 Andere talenten 
 Beelddenken 
 Apps, games en spellen 

Doe mee! 
Informatie en aanmelden via 

www.bibliotheekdegroenevenen.nl/dyslexie-onder-de-knie 

Superboek: voor jeugd en jongeren
Superboek is de speciale collectie van Passend Lezen voor 
kinderen. Met Superboek kunnen kinderen met een 
leesbeperking zoals dyslexie wel hetzelfde lezen als hun 
vriendjes. En ook gewoon wegdromen bij een spannend, 
grappig of ontroerend verhaal. 

 
Bij Superboek vindt u de meest actuele titels in gesproken vorm, in 
braille of Jumboletter voor alle leeftijden. De collectie bestaat uit ruim 
10.000 jeugdboeken en ongeveer 20 tijdschrifttitels. Van Jip en 
Janneke tot De Grijze Jager. Van Sjakie en de chocoladefabriek tot De 
waanzinnige boomhut. 

 
Met Superboek wordt lezen leuker! Heb je een leesbeperking en ben 
je onder de 18 jaar? Word dan nu gratis lid! 

Voor meer informatie kijk op 
www.passendlezen.nl/superboek 

 
Makkelijk Lezen Plein (jeugd) MLP 
Heb jij moeite met lezen of vind je lezen niet leuk? Neem dan eens een 
kijkje bij het Makkelijk Lezen Plein (MLP) in de Bibliotheek. De boeken zijn 
zo gemaakt en geschreven dat jij lezen leuk kan gaan vinden. Je kunt ook 
cd's, dvd' s en luisterboeken lenen! 
Voor meer informatie kijk op www.makkelijklezenplein.nl 

  

http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/dyslexie-onder-de-knie
http://www.passendlezen.nl/superboek
http://www.makkelijklezenplein.nl/


   

 
 

 

 

 

Professionalisering leerkracht  
Opleiding tot leescoördinator  Cursus Open Boek 2.0   

Leescoördinatoren hebben de belangrijke taak het leesbeleid binnen de basisschool vorm te 
geven door het opstellen en met het team uitvoeren van een 
(school)leesplan. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per 
school, verdeeld over de onder- en bovenbouw. In de cursus 
Open Boek leert u onder meer genres kennen in de 
jeugdliteratuur, de relatie kennen tussen technisch en 
begrijpend lezen en leesbevordering, het organiseren van een 
boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken, het 
opstellen van een leesplan en het motiveren van het team. 

Tijdens de cursus Open boek krijgt u tools om eenheid te 
brengen in het leesonderwijs op uw school. De invalshoek van de training is leesbeleving, 
leesmotivatie en literaire competenties. Met nieuwe inzichten en inspirerende werkvormen 
krijgt u leerlingen en leerkrachten enthousiast voor lezen.  

Voor komend schooljaar is nog niet bekend waar de cursus Open boek gegeven wordt. 
Leerkrachten die hiervoor belangstelling hebben, kunnen dat aangeven bij hun 
contactpersoon.  

Voor wie? 
 

Leerkrachten die affiniteit hebben met lezen en het team willen ondersteunen in 
een structurele aanpak voor leesbevordering. 

Duur  Regionale cursus van 4 dagdelen van 3 uur.  
De cursus is met 40 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl 

Praktische 
informatie 
 

De cursus wordt georganiseerd door Bibliotheken in verschillende regio’s. Er zijn 
nog geen vaste cursusdata. De cursus vindt plaats bij voldoende inschrijving. 
Huiswerkopdrachten maken deel uit van de cursus. 

Kosten  De adviesprijs voor de cursus (inclusief cursusmateriaal) is € 300,- 
De cursus sluit af met een certificaat. 

Vervolg Twee keer per jaar volgt een nascholing met andere leescoördinatoren, de 
zogenaamde netwerkbijeenkomsten. 

  
 

Teamtraining Boekenkring   

Hoe krijgt u leerlingen enthousiast voor lezen? Tijdens deze teamtraining staat het 
organiseren van een Boekenkring centraal. Met een stapel inspirerende boeken, wordt de 
training vormgegeven. En de leerkrachten kunnen er de volgende dag mee aan de slag.  
 
 

Wat: teamtraining 
Waar: op school 
Wanneer: in overleg 
duur: 2 uur 
Kosten: € 175,00  

 

 

 

Professionalisering 
leerkracht 

 
 
  



 
 

     

 
 

Informatievaardigheden voor de leerkracht   

In de Workshop Informatievaardigheden voor leerkrachten leren docenten stapsgewijs wat 
informatievaardigheden zijn en hoe ze met eigen leerlingen aan de slag kunnen. De workshop 
bevat twee uitgebreide voorbeeldlessen en vier lesideeën die leerkrachten kunnen gebruiken 
voor de invulling van lessen informatievaardigheden voor leerlingen. 
 
In de lessen voor leerlingen kunnen ze ook gebruik maken van bepaalde onderdelen van de 
workshop voor leerkrachten, zoals de uitleg van het 'Big 6' model.  
 
 

Wat: teamtraining 
Waar: op school 
Wanneer: in overleg 
duur: 2 uur 
Kosten: € 175,00 

 

Wat zijn handige websites in de digitale wereld en waar kunnen u of ouders terecht 
voor digitaal advies?  

www.mediawijsheid.nl  
www.mediaopvoeding.nl  
www.mijnkindonline.nl  
www.veiliginternetten.nl  
www.mediawijzer.net  
www.ouders.nl/onderwerpen/media-en-mediaopvoeding  
www.socialmediawijs.nl  
www.mediaukkies.nl   

Digitale databanken 

De Bibliotheek is de grootste schatkamer van 
Nederland, vol materialen, ideeën en verhalen.  

Via www.Bibliotheekdegroenenvenen.nl kunnen 
scholen beschikken over digitale databanken 
zoals krantenarchieven, woordenboeken, digitale 
prentenboeken of informatie voor spreekbeurten 
en werkstukken. 

http://www.bibliotheekdegroenenvenen.nl/


   

 
 

Landelijke campagnes 
 

 

 

Onderstaande campagnes voor groep 7 en 8 zijn een aanrader om aan mee te doen. Het 
intekenen op deze programma’s verloopt niet via de Bibliotheek maar via de website van de 
campagne. Wilt u uw groep(en) deel laten nemen aan onderstaande programma’s dan kunt u 
de aanmelding hiervoor zelf verzorgen.    

Mediamasters 2018 

Om uw leerlingen van groep 7 en 8 mediawijzer te maken, kunt u in de Week van de 
Mediawijsheid in november meedoen met Mediamasters 2019. Aan de hand van spannende 
opdrachten ontdekken de leerlingen – samen met hun leerkrachten en ouders – hoe ze op een 
verstandige en leuke manier met media om kunnen gaan. 

Wat: competitie op internet 
Voor wie: groep 7 en 8 
Waar: www.mediamasters.nl 
Wanneer: 16 t/m 23 november 2018 
Kosten: gratis 

 

De Nationale Voorleeswedstrijd 

Wilt u het leesplezier in groep 7 en 8 stimuleren? Doe dan mee met de Nationale 
Voorleeswedstrijd. De leerlingen lezen voor uit hun favoriete boek en u laat een deskundige 
jury uw schoolkampioen kiezen. Als u een deelnamepakket bestelt, krijgt u leuke materialen 
om uw schoolkampioenschap feestelijk te organiseren. De Bibliotheek organiseert vervolgens 
de lokale voorronde met alle schoolkampioenen. U organiseert een voorronde op school vóór 1 
december 2018 en selecteert uw schoolkampioen.  

Wat: schoolkampioenschap organiseren 
Voor wie: groep 7 en 8 
Waar: op school 
Wanneer: voor 1 december 2018 
Kosten: gratis, U kunt vooraf een deelnamepakket bestellen op www.denationalevoorleeswedstrijd.nl. 

 

Jeugdkrakercompetitie 2019 

De Jeugdkrakercompetitie is een landelijke zoekwedstrijd op internet. Spannend om met de 
hele klas aan mee te doen. De leerlingen leren de bronnen op internet goed te gebruiken. U 
kunt zich per team online aanmelden. U kunt bij de Bibliotheek een oefenpakket aanvragen, 
zodat de leerlingen de kronkels van de krakers leren doorzien. 

Wat: competitie op internet 
Voor wie: groep 7 en 8 
Waar: www.jeugdkrakercompetitie.nl 
Wanneer: mei 2019 - 5 weken 
Kosten: € 38,50 per team 

  

 

Landelijke campagnes 

http://www.mediamasters.nl/
http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/
http://www.jeugdkrakercompetitie.nl/


 
 

     

 
 

Kinderboekencampagnes 
Bestellen materialen voor 8 juni 2018! 

Het wordt weer een mooi schooljaar met de landelijke campagnes rondom kinderboeken. U 
kunt tot uiterlijk 8 juni materialen bestellen. In elk pakket zitten posters, een lespakket en 
allerhande materialen om extra aandacht aan de campagne te kunnen besteden op uw 
school.  

Voor de volgende campagnes kunt u in één keer 
materialen bestellen via Kinderboekengids.nl: 

 Kinderboekenweek 2018  
De Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 14 oktober 
en staat in het teken van Vriendschap met het motto 
Kom erbij! Voor meer informatie gaat u naar 
Kinderboekenweek.nl 

 
 De Nationale Voorleesdagen 2019  

De Voorleesdagen vinden plaats van 23 januari t/m 2 februari en staan in 
het teken van het prentenboek van het jaar Een huis voor Harry van Leo 
Timmers. Voor meer informatie gaat u naar NationaleVoorleesdagen.nl 

 
 De Poëzieweek 2019  

De Poëzieweek vindt plaats van 31 januari  t/m 6 februari. Komend jaar 
draait de Poëzieweek rond het thema vrijheid. Voor meer informatie gaat 
u naar Poëzieweek.com 

  
 

 De Nederlandse Kinderjury 2019  
De stemperiode is van 7 maart t/m 15 mei 2019. Voor meer informatie gaat u naar 
Kinderjury.nl 

 

 

 

 
 
Overige campagnes: 
 Nederland Leest Junior 2018  

De maand november staat in het teken van Nederland Leest. Voor 
groep 7 en 8 wordt er een junior-editie uitgebracht: Graaf Sandwich en 
andere etenswaardigheden  van Jan Paul Schutten. Voor meer 
informatie gaat u naar NederlandLeest.nl/Junior. Bestellen van een 
eigen boekenpakket kon bij u Bibliotheek tot 12 april voor € 25,00 per 
groep. Over het thema voor 2019 wordt u rond maart 2019 
geïnformeerd.  
  

https://www.kinderboekengids.nl/
https://www.kinderboekenweek.nl/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/
http://www.poezieweek.com/
https://www.kinderjury.nl/
https://www.nederlandleest.nl/junior/


   

 
 

Inschrijfformulieren   

 

formulieren 



 
 

     

 
 

Vakliteratuur pedagogisch medewerker en leerkracht 
 
Uw vakkennis vergroten of up-to-date houden?  
Op het gebied van leesbevordering en leesplezier verschijnen regelmatig interessante 
publicaties van Tijdschrift Lezen, Leesmonitor, Brochures Kunst van Lezen, Kwestie van lezen, 
makkelijklezen.nl, Sardes.nl/Leespluim . 
 
Blijf ook op de hoogte van het laatste nieuws over BoekStart via de Nieuwsbrief BoekStart of 
over de Bibliotheek op school via www.bibliotheekopschool.nl/onderwijs/nieuwsberichten 
 
Ouders informeren 
Er verschijnen verschillende nieuwsbrieven en magazines om uw ouders te informeren over 
de nieuwste boeken, voorlezen en multimedia.  
Via uw leesconsulent ontvangt u de nieuwsbrief Matilda of Tom & Pippo. Ook BoekStart voor 
jou of BIEB mini-glossy voor ouders kunnen interessant zijn voor uw doelgroep. 
 
Deze en andere publicaties zijn ook terug te vinden op de website van de Bibliotheek.  
Neem regelmatig een kijkje op www.bibliotheekdegroenevenen.nl/de-bibliotheek-op-
school/leerkracht en www.bibliotheekdegroenevenen.nl/de-bibliotheek-op-
school/pedagogisch-medewerker om de laatste exemplaren in te zien. 
 
 
Handige websites om te gebruiken voor en door kinderen 
 
Onderstaande links zijn ook terug te vinden op de website van Bibliotheek De Groene Venen. 
Neemt u er eens een kijkje: www.bibliotheekdegroenevenen.nl/de-bibliotheek-op-
school/leerling 
 

 
JeugdBibliotheek 

www.Jeugdbibliotheek.nl 
 

JuniorWise 
probiblio1.hostedwise.nl/wise-apps/junior-

portal/6114/home 

Jeugdbieb.nl 
www.jeugdbieb.nl 

 
 

Canon en toen nu 
www.entoen.nu 

 
OnlineBibliotheek.nl 

Luisterbieb 
www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb 

OnlineBibliotheek.nl 
Ebooks jeugd/jongeren 

www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-
en-jongeren 

https://www.lezen.nl/nl/publicaties/reeks/tijdschrift-lezen
https://www.leesmonitor.nu/nl
http://www.kunstvanlezen.nl/?page_id=4101&newsItemId=328
https://www.lezen.nl/nl/publicaties/reeks/kwestie-van-lezen
https://www.makkelijklezen.nl/
http://www.sardes.nl/Leespluim
http://boekstartpro.nl/page/7131/Nieuwsbrieven
http://www.bibliotheekopschool.nl/onderwijs/nieuwsberichten
https://www.boekstart.nl/magazine/
https://www.boekstart.nl/magazine/
http://www.biebmagazine.nl/
http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/de-bibliotheek-op-school/leerkracht
http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/de-bibliotheek-op-school/leerkracht
http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/de-bibliotheek-op-school/pedagogisch-medewerker
http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/de-bibliotheek-op-school/pedagogisch-medewerker
http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/de-bibliotheek-op-school/leerling
http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/de-bibliotheek-op-school/leerling
http://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://probiblio1.hostedwise.nl/wise-apps/junior-portal/6114/home
https://probiblio1.hostedwise.nl/wise-apps/junior-portal/6114/home
http://www.jeugdbieb.nl/
http://www.entoen.nu/
http://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb
http://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren
http://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren


   

 
 

 
 

Inschrijfformulier jaaraanbod Voorschools aanbod 2018 – 2019 
  
De aanmeldingen ontvangen we graag voor de zomervakantie. Wij ontvangen uw 
aanmelding bij voorkeur per e-mail. Bij aanvragen die later binnenkomen, kunnen we niet 
meer altijd rekening houden met uw voorkeuren. Vroeg insturen vergroot de kans dat we 
tegenmoet kunnen komen aan uw wensen. 
Dit inschrijfformulier van 2 pagina’s in zijn geheel terugsturen naar de leesconsulent in uw 
gemeente. 
 
Voor Bodegraven - Reeuwijk 
De Bibliotheek de Groene Venen 
t.a.v.  Anne Verhagen  
Julianastraat 2, 2411 CV Bodegraven 
of per e-mail:  averhagen@bibliotheekdegroenevenen.nl   
 
 
Voor Waddinxveen  
De Bibliotheek de Groene Venen 
t.a.v.  Anne Verhagen  
Cultuurhuys De Kroon, Gouweplein 1, 2741 MW Waddinxveen 
of per e-mail: averhagen@bibliotheekdegroenevenen.nl   
 
 
Voor Zuidplas  
De Bibliotheek de Groene Venen 
 t.a.v. Alice Hoogerbrugge 
Swanla, Burg. Klinkhamerweg 84d, 2761 BJ Zevenhuizen 
Of per e-mail: ahoogerbrugge@bibliotheekdegroenevenen.nl  
 
Kijk voor de algemene voorwaarden op www.bibliotheekdegroenevenen.nl. 
 

mailto:averhagen@bibliotheekdegroenevenen.nl
mailto:averhagen@bibliotheekdegroenevenen.nl
mailto:ahoogerbrugge@bibliotheekdegroenevenen.nl
http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl./


 
 

     

 
 

Gegevens peutergroep/ kinderdagverblijf en contactpersoon 

Instelling    
  Adres  
  Telefoon  
  Manager   
  Email  
  Contactpersoon   
  Email   
  Werkdagen 
contactpersoon        maandag          dinsdag         woensdag             donderdag         vrijdag 

 

Openingstijden   

Maandag   
  Dinsdag  
  Woensdag   
  Donderdag   
  Vrijdag   

 

 

Themakisten  

Maand  Titel 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



   

 
 

Op dit formulier kunt u de programma’s van uw keuze aankruisen. Aanvragen gaan 
op volgorde van binnenkomst. Wellicht kan uw aanvraag niet in de door u 
aangegeven maand gehonoreerd worden. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.  
 
 

BASISPAKKET Voorkeurs periode 
Nationale Voorleesdagen: programma rond een bekroond 
prentenboek 

januari / februari 

Nationale Voorleesdagen: voorleesontbijt 23 januari 

BoekStart samen-lees-kist  

Ssst! De tijger slaapt  

Lichaamsverzorging   

Kikker   

Klein wit visje wordt groot  

Adviesgesprek Boekstart in de kinderopvang  
  
PLUSPAKKET  
BoekToer  Bladzijde 65 van deze 

brochure 
BoekToertje Bladzijde 65 van deze 

brochure 
Lezing “het belang van voorlezen”  
Lezing “eigen thema”  
Lezing “digitaal op reis met uw peuter”  

 

  



 
 

     

 
 

BoekToer/ BoekToertje  
Dynamische aanvulling op uw Bibliotheek  
 
Lezen is leuk! En, lezen is belangrijk. Kinderen die meer lezen worden 
beter in taal, presteren beter op school én later in de maatschappij. 
Maar hoe blijven leerlingen enthousiast lezen? Onder andere door hen 
steeds weer nieuwe en actuele boeken aan te bieden. Daarom is er 
BoekToer. Met BoekToer haalt u extra boeken in huis over diverse 
onderwerpen.  
Meer keuze en dus meer leesplezier!  
 
ProBiblio heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in de vernieuwing van het aanbod. In plaats 
van de collecties op thema is er nu Boektoer. Dit is een collectie die ingezet kan worden als 
aanvulling op de eigen collectie.  
 
Wat is BoekToer?  
 Een collectie die aanvullend is op de schoolBibliotheek.  
 Een pakket van 40 boeken afgestemd op de vraag van de school.  
 Te huur voor een korte periode van twee maanden of een langere periode van een jaar.  
 Zeer uitgebreid. Er zijn pakketten voor vrij lezen met leuke leesboeken voor alle 

leeftijdsgroepen, eerste leesboekjes, Engelse boeken, boeken voor jongens, boeken over 
naar de brugklas, maar u kunt ook kiezen uit een ruim aantal specifieke themacollecties 
over allerlei onderwerpen, zoals dieren, techniek en wetenschap, menselijk lichaam en 
kunst. Genoeg keuze!  

 
Kies voor BoekToer! Want BoekToer:  
 is afgestemd op de leesinteresse van kinderen  
 sluit aan bij het leesmediaplan onderwijs  
  bevat een veelzijdig aanbod van actuele boeken over diverse onderwerpen en thema’s.  
  BoekToer biedt uren extra leesplezier!  
  is flexibel in te zetten  
  is gemakkelijk om mee te werken  
 
BoekToer bij u op school in enkele eenvoudige stappen:  
 Gebruik de digitale etalage van ProBiblio om te kiezen  
 Bepaal gezamenlijk met uw Bibliotheek de gewenste BoekToer-collecties  
 Uw Bibliotheek plaatst de bestelling bij ProBiblio  
 De 40 boeken worden bij de Bibliotheek van uw keuze geleverd in een herkenbaar krat.  
 U krijgt bericht wanneer de bestelling klaarstaat.  
 
BoekToer voor baby’s, dreumesen en peuters van kinderdagverblijven  
Er zijn vier verschillende Boektoer collecties speciaal voor baby’s, dreumesen en peuters van 
kinderdagverblijven. Voor meer informatie zie bladzijde 23 van deze brochure. Daarnaast 
bestaat er speciaal voor deze doelgroep ook de mogelijk om een BoekToertje te bestellen.  
 
BoekToertje  
BoekToertje is een kleine peutercollectie van 15 boeken rondom een thema. 

Kosten  BoekToer kort (8 weken): € 42,50  
BoekToer lang (12 maanden): € 125,00  
BoekToertje kort (8 weken): € 32,50  
BoekToertje lang (12 maanden): € 87,50  

 



   

 
 

Overzicht BoekToer-collecties 
Meer informatie over de collecties vind je in de digitale etalage van Probiblio   

4You! F 

Afrika T1 

Annie M.G. Schmidt T2 

Arabische boeken AR 

AVI Lezen Middenbouw N 

Azië T3 

Baby- en peuterboeken voor kinderdagverblijven PK 

Beroepen T4 

Boeken voor de Onderbouw O 

BoekToertje Aankleden PA 

BoekToertje Dieren PD 

BoekToertje Eten PE  

BoekToertje Feest PF 

BoekToertje Gezin en familie PG  

BoekToertje Herfst PY 

BoekToertje Knuffels PS 

BoekToertje Lente PW 

BoekToertje Lichaam PL 

BoekToertje Vervoer PV 

BoekToertje Winter PZ 

BoekToertje Zomer PX 

Boerderij T6 

Boerderij Onderbouw T7 

Christelijke kinderboeken Bovenbouw RB 

Christelijke kinderboeken Middenbouw RM 

Christelijke kinderboeken Onderbouw RO 

Circus T8 

Dieren Bovenbouw T9  

Dieren Middenbouw T10 

Dieren Onderbouw T11 

Dierenboeken GD 

Dinosaurussen en oertijd T12 

Eerste leesboekjes E 

Engelse boeken EN  

Eric Carle T13 

Feestvieren en feestdagen T14 

Geschiedenis van Nederland T15  

Gezin en familie T16 

Huisdieren T17 

Huizen Bouwen en wonen T18 

Huizen Bouwen en wonen Onderbouw T19 

Humor GH 

Informatief: Allerlei onderwerpen IA  

Informatief: Feiten en weetjes IF 

Jongensboeken J 

Jongensboeken Bovenbouw JB 

Jongensboeken Middenbouw JM 

Jongensboeken Onderbouw JO 

Kinderjury KJ let op 16 weken 

Klassieke kinderboeken KK 

Klassieke oudheid - Grieken en Romeinen Kleding T20 

Kleding T21 

 

 

 
Overzicht BoekToer-collecties 2018 

Klooien met kinderboeken T59 

Kunst T22 

Kunst Onderbouw T23 

Landen in Europa T24 

Lekker lezen A-boeken A 

Lekker lezen B-boeken B 

Lekker lezen C-boeken C 

Luisterboeken L  

Makkelijk lezen M 

Makkelijk lezen Bovenbouw MM 

Makkelijk lezen Middenbouw MB 

Max Velthuijs T25 

Menselijk lichaam Bovenbouw T28 

Menselijk lichaam Middenbouw T26 

Menselijk lichaam Onderbouw T27 

Middeleeuwen - ridders en kastelen T29 

Milieu T30 

Muziek T31 

Natuur dicht bij huis T32  

Natuurverschijnselen en landschappen T33 

Noord- en Zuid-Amerika T34 

Op reis - andere landen en gebruiken T35 

Oriëntatie op lezen S 

Oude beschavingen T37 

Peuterboeken voor peuterspeelzalen PP 

Poëzie T36 

Prentenboeken voor kleuters K 

Roald Dahl T38 

Ruimte en ruimtevaart T39 

Samen lezen Middenbouw SM 

Samen lezen Onderbouw SO 

Spanning GS 

Spelen, sport, hobby's en vakantie T40 

Sport, spel en hobby's T41 

Sprookjes T42 

Sprookjes, mythen en fabels T43 

Strips ST 

Techniek en wetenschap T44 

Toneellezen W 

Verkeer en vervoer Onderbouw T45 

Vervoer  T46 

Vier seizoenen T47 Vlinders 

in je buik T48 Voeding T49 

Voeding Onderbouw  T50 

Voorleesboeken V  

Vriendschap GV 

Wat ik voel: emoties en gevoelens T51 

Water Bovenbouw T52 

Water Middenbouw T53 

Water Onderbouw T54 

Weer en klimaat Bovenbouw T55 

Weer en klimaat Onderbouw T56 

Wereld en werelddelen T57  

Young Adults D 

Zee Onderbouw T58 
Zoekboeken Z 

https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=6291%3Bvar%3Dshop%3Bdgc%3Dwsh%3Bevent%3Ddgctop%3Bdgcgroup%3D0000%3Baantal%3D15


 
 

     

 
 

Inschrijfformulier BoekToer/ BoekToertje 
 
Dit inschrijfformulier terugsturen of e-mailen naar de contactpersoon  
in uw gemeente. 
Wij ontvangen uw aanmelding bij voorkeur per mail.  
Contactgegevens bevinden zich achterin deze brochure. 
 
   
 
Gegevens school 
 
School   
  Adres  
  Postcode en Plaats  
  Contactpersoon   
  Email  
  Telefoon   

 
 
Bezorging door ProBiblio 
 
Graag een keuze maken voor de bestelde BoekToerkisten. 
Wij halen de BoekToerkisten zelf op in de vestiging van: 
 
 
 
 
 

Code 
boekenkist 
Zie BoekToer/ 
BoekToertje 

overzicht 
bladzijde 64 

Aantal kisten Start leenperiode BoekToertje BoekToer 

1 2 3 4 

 

8 weken 
€ 32,5) 

1 jaar 
€ 87,50 

8 weken 
€ 42,50 

1 jaar 
€ 125,- 

 

                   
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

 
  

LET OP: BoekToer Kinderjury wordt voor een periode van 16 weken besteld. 
  

 



   

 
 

 

  

Inschrijfformulier jaaraanbod Primair onderwijs 2018 – 2019 
  
De aanmeldingen ontvangen we graag voor de zomervakantie. Wij ontvangen uw 
aanmelding bij voorkeur per e-mail. Bij aanvragen die later binnenkomen, kunnen we niet 
meer altijd rekening houden met uw voorkeuren. Vroeg insturen vergroot de kans dat we 
tegenmoet kunnen komen aan uw wensen. 
Dit inschrijfformulier van 3 pagina’s in zijn geheel terugsturen naar de leesconsulent in uw 
gemeente. 
 
Voor Bodegraven - Reeuwijk 
De Bibliotheek de Groene Venen 
t.a.v. Marion Hoogenboom 
Julianastraat 2, 2411 CV Bodegraven 
of per e-mail: mhoogenboom@bibliotheekdegroenevenen.nl 
 
 
Voor Waddinxveen  
De Bibliotheek de Groene Venen 
t.a.v. Monique Verhoeven 
Cultuurhuys De Kroon, Gouweplein 1, 2741 MW Waddinxveen 
of per e-mail: mverhoeven@bibliotheekdegroenevenen.nl  
 
 
Voor Zuidplas  
De Bibliotheek de Groene Venen 
 t.a.v. Karin Hoogerbeets 
Batavierlaan 4, 2912 SG  Nieuwerkerk aan den IJssel 
Of per e-mail: khoogerbeets@bibliotheekdegroenevenen.nl  
 
Kijk voor de algemene voorwaarden op www.bibliotheekdegroenevenen.nl. 
 

mailto:mhoogenboom@bibliotheekdegroenevenen.nl
mailto:mverhoeven@bibliotheekdegroenevenen.nl
mailto:khoogerbeets@bibliotheekdegroenevenen.nl
http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl./


 
 

     

 
 

Gegevens school en contactpersoon 
School   
  Adres  
  Telefoon  
  Directie  
  Email  
  Leescoördinator   
  Email   
  Werkdagen 
leescoördinator        maandag          dinsdag         woensdag             donderdag         vrijdag 

 

Groepen  

Groep   Leerkrachten   Emailadressen   
Aantal 

leerlingen 
       
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Schooltijden 

Maandag   
  Dinsdag  
  Woensdag   
  Donderdag   
  Vrijdag   

 

 



   

 
 

 

Vakanties en vrije dagen 

Voor het inplannen van de activiteiten is het noodzakelijk dat wij een actueel overzicht 
hebben van de vrije dagen op uw school. Wilt u alle dagen invullen waarop wij geen 
activiteiten kunnen inplannen. 
 

Herfstvakantie  Studiedagen  

    
Kerstvakantie    

    
Voorjaarsvakantie  Sportdag  

    
Meivakantie  Extra vrije dagen  

    
Overige vakanties    

    Dagdelen waarop 
activiteiten niet 
mogelijk zijn 

 

 

Landelijke campagnes 
Voor onderstaande programma’s dient u zelf de aanmelding te verzorgen 
Mediamasters 7-8 Week van de mediawijsheid (16-23 november 2018) 
Nationale voorleeswedstrijd 7-8 voor 1 december aanmelden 
Jeugdkrakerscompetitie 2019 7-8 Tot half mei 2019 aanmelden 
   
Kinderboekencampagnes  
Materialen voor de volgende campagnes moeten voor 8 juni 2018 besteld worden via 
www.kinderboekengids.nl  
Kinderboekenweek 2018 In elk pakket posters, een lespakket en allerhande materialen om 

extra aandacht aan de campagne te kunnen besteden op uw 
school.  

 

Nationale voorleesdagen 2019 
Poëzieweek 2019  
Nederlandse Kinderjury 2019 
Nederland Leest junior 2019 
  
Professionalisering leerkrachten  
Cursus Open Boek 2.0 Leerkrachten  Periode in overleg  
Teamtraining Boekenkring Leerkrachten  Periode in overleg  
Informatievaardigheden voor de 
leerkracht Leerkrachten  Periode in overleg  

    
Lezingen ouders 
Lezing “ik ben zes” Ouders  Op afspraak 
Lezing “vertellen en voorlezen” Ouders  Op afspraak 
Lezing “Sociale media. Volgt u 
het nog?” Ouders  Op afspraak 

http://www.kinderboekengids.nl/


 
 

     

 
 

Een aantal programma’s wordt voor verschillende groepen aangeboden. Wilt u  
invullen met welke groep u komt? 
Een aantal programma’s kan het gehele, of een gedeelte van het jaar worden 
uitgevoerd. We verzoeken u aan te geven welke periode uw voorkeur heeft. 
 

BASISPAKKET Bedoeld voor 
groep  

Welke groepen Voorkeurs periode 

Groepsbezoek in de 
Kinderboekenweek 

5  oktober 

Groepsbezoek Boeken Zoeken 3  november 

Groepsbezoek Nationale 
Voorleesdagen 

1,2  
januari/ 
februari 

Kinderen lezen kinderen voor Peuters, 1,2, 7   

Klassikaal ruilen  1,2,3,4,5,6,7,8   

Schoolwiseles dBos scholen  5 (6,7,8)   

Adviesgesprek Bibliotheek op 
school 

Directie & 
leescoördinator  

  

    
PLUSPAKKET    
Games ontwerpen met Bloxels 6,7,8  

                                                  
 

lespakket of leesconsulent 

Code kraken met Dash 4,5,6  
                              
 

lespakket of leesconsulent 
Programmeren en coderen met 
de Lego Wedo 4,5,6  

 
 
 
 

lespakket of leesconsulent 
Programmeren en coderen met 
de Lego mindstorms 6,7,8  

 
 
 
 

lespakket of leesconsulent 
Rijmen met robots 4,5,6                                                                    

lespakket of leesconsulent 
Digitaal presenteren 6,7,8   
Social Media 4 Kidz… 7,8   
Bieb versus Google 7,8   
Kraak de code! 6   
Poëzie – vol van gedichten 4  april 
Leskist Molens 1,2,3,4,5,6,7,8   
Leskist Vroeger 3,4,5   
BoekToer 1,2,3,4,5,6,7,8  bladzijde 65 brochure 

BoekToer Kinderjurycollectie 3,4,5,6,7,8  voor 1 oktober 
reserveren 

    
CULTUURPAKKET    
Koningin Caroline en de scepter 4  maart-juni 
Schrijver/illustrator op bezoek 5,6,7,8  maart-juni 
Workshop striptekenen 6,7,8  maart-juni 



   

 
 

Contactgegevens  
 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
 

Leesconsulent VVE en VoorleesExpress: Anne Verhagen 
Mobiel: 06-49497335 
Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag of per mail 
averhagen@bibliotheekdegroenevenen.nl    
 
Leesconsulent Primair onderwijs: Marion Hoogenboom 
Tel: 0172-251411 
Bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag of per mail 
mhoogenboom@bibliotheekdegroenevenen.nl  

 
 

 
Vestiging Bodegraven 
Julianastraat 2, 2411 CV Bodegraven 
Tel: 0172-251411 

 

Vestiging Reeuwijk 
Van Staverenstraat 39, 2811 JE Reeuwijk 
Tel: 0182-395528 
 
JeugdBibliotheek Reeuwijk in de MFA Oude Tol   
Meentweide 2, 2811 JG  Reeuwijk 
Tel. 06-33946637 
jeugdcollectie 4-12 jaar 
 
Bibliotheek Waarder 
Prinses Maximalaan 1, 3466 LP Waarder 
Tel: 06-33772443 
 
 

 
 
 
Gemeente Waddinxveen 
 

Leesconsulent VVE en VoorleesExpress: Anne Verhagen 
Tel: 0182-649774 mobiel 06-49497335 
Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag of per mail 
averhagen@bibliotheekdegroenevenen.nl   
 
Leesconsulent Primair onderwijs: Monique Verhoeven  
Tel: 0182-649774 
Bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag, donderdagochtend of per mail 
mverhoeven@bibliotheekdegroenevenen.nl  

 
 
 

 
Vestiging Waddinxveen  
Cultuurhuys De Kroon, Gouweplein 1, 2741 MW Waddinxveen 
Tel: 0182-640572 

  

mailto:averhagen@bibliotheekdegroenevenen.nl
mailto:mhoogenboom@bibliotheekdegroenevenen.nl
mailto:averhagen@bibliotheekdegroenevenen.nl
mailto:mverhoeven@bibliotheekdegroenevenen.nl


 
 

     

 
 

Gemeente Zuidplas 
 

Leesconsulent VVE en VoorleesExpress: Alice Hoogerbrugge 
Tel: 0180-638388  mobiel: 06-45750202 
Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag of per mail 
ahoogerbrugge@bibliotheekdegroenevenen.nl  
 
Leesconsulent Primair onderwijs: Karin Hoogerbeets 
Tel: 0180-229002 
Bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag of per mail 
khoogerbeets@bibliotheekdegroenevenen.nl   

 
 
 

 
Vestiging Nieuwerkerk aan den IJssel 
Batavierlaan 4, 2912 SG  Nieuwerkerk aan den IJssel 
Tel. 0180-229002 
 
 
 

Vestiging Moordrecht  
Oudersvrucht 5, 2841 LN Moordrecht 
Tel: 0182-373014 
 
 
 

Vestiging Zevenhuizen  
Swanla, Burg. Klinkhamerweg 84d, 2761 BJ Zevenhuizen 
Tel: 0180-638388 
 
 
 

Vestiging Moerkapelle 
OBS Keijzerschool, Beatrixlaan 3, 2751 XT  Moerkapelle 
Tel: 06-49593729 
 
 
 

 
Mediacoach 
 
Elja Franken 
Tel: 0182-640572  
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag of per mail 
efranken@bibliotheekdegroenevenen.nl  
 
 
 
Backoffice manager 
 
Dorrie Pieterse 
Tel: 0180-229002 mobiel 06-16119967  
Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag of per mail 
dpieterse@bibliotheekdegroenevenen.nl  

 
 

Voor openingstijden  
van de vestigingen: 

www.bibliotheekdegroenevenen.nl 

mailto:ahoogerbrugge@bibliotheekdegroenevenen.nl
mailto:khoogerbeets@bibliotheekdegroenevenen.nl
mailto:efranken@bibliotheekdegroenevenen.nl
mailto:dpieterse@bibliotheekdegroenevenen.nl
http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/


   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Vakantielezen 

laat kinderen 

groeien 

 

Veel basisschoolleerlingen blijken in schoolvakanties een terugval te krijgen, vooral in lezen 
en rekenen. Sommigen gaan in de zomervakantie zelfs wel twee AVI-niveaus achteruit. Want 
kennis die je nog niet helemaal beheerst moet je onderhouden en trainen. Wijs ouders op 
het belang van doorlezen in vakanties om een terugval van het AVI-niveau te voorkomen. Dat 
kan digitaal met de Vakantiebiebapp of met een boek uit de bieb.  

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie. De app is te 
downloaden in de App Store en Google Play Store en is een zomercadeautje van de 
Bibliotheek. En daarvoor hoef je geen lid te zijn van de Bibliotheek. Van 1 juli tot en met 31 
augustus kunnen kinderen genieten van de VakantieBieb.  

Lezen kun je overal en de Bibliotheek is tijdens vakanties gewoon open!  

www.vakantiebieb.nl 

  Colofon: 
Uitgave: Bibliotheek De Groene Venen, Gouweplein1, 2741 MW, Waddinxveen 0182 - 640572 

info@Bibliotheekdegroenevenen.nl, www.Bibliotheekdegroenevenen.nl  

http://www.vakantiebieb.nl/
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