
14     Jaaraanbod schooljaar 2021  2022 

4-12 jaar 

Leesbevordering  



dBos  gratis 

    15 

gr 

 7-8 

Groepsbezoek 

Nationale Voorleesdagen

Kinderen lezen 

kinderen voor

Groepsbezoek  

Boeken Zoeken 

Maar eerst ving ik een monster, geschreven 

door Tjibbe Veldkamp en geïllustreerd door 

Kees de Boer is verkozen tot Prentenboek van 

het Jaar 2022.   

In Maar eerst ving ik een monster is het 

bedtijd. Een jongetje verzint monsters die hij 

nog moet vangen voordat hij gaat slapen. 

Steeds meer monsters komen erbij. De 

verteller die het jongetje naar bed probeert te 

brengen, doet pogingen om het verhaal af te 

ronden, maar dat lukt hem niet zo goed. Er 

valt steeds meer te vangen. 

Tijdens een bezoek aan de Bibliotheek is er 

een interactief programma rond dit 

bekroonde prentenboek.  

Twee maanden lang lezen leerlingen uit groep 7 

of 8 elke week 20 minuten voor aan peuters of 

kinderen uit groep 1 en 2. 

De Bibliotheek zorgt dat er een collectie 

voorleesboeken klaarligt in een vestiging naar 

keuze. Deze worden door iemand van de school 

opgehaald. 

De Bibliotheek heeft het, maar wat dan precies?!   

Tijdens dit groepsbezoek maken de kinderen op een 

leuke manier kennis met de Bibliotheek en haar 

collectie: waar staan de eerste leesboekjes, waar vind 

ik Dolfje Weerwolfje, waar staan de informatieve 

boeken over dieren etc.?  

We beginnen met 

een korte 

introductie over de 

Bibliotheek, waarin 

de kinderen kennis 

maken met 

verschillende soorten boeken (bij groep 3 natuurlijk 

ook aandacht voor de eerste leesboekjes). Er wordt 

voorgelezen. Daarna doen ze een speurtocht naar de 

Gele ballon. 

De kinderen krijgen zelf ook de gelegenheid te 

 Aan het eind mogen ze 

allemaal een boek uitkiezen voor op school.  

Schoolpas 40 Januari  45 min. 

dBos  gratis februari 

Schoolpas  gratis In 

overleg dBos  gratis 

Schoolpas  gratis najaar 45 min. 

gr 

 1-2 
gr 

 1-2 
gr 

 3 
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Poëzie  

vol van gedichten

Groepsbezoek 

Kinderboekenweek 
Kraak de code

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 

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. 

Van Talenwonder tot Dingenzoeker 

Van 6 tot en met 17 oktober 2021 is het 

Kinderboekenweek. Deze keer is het thema 

'worden wat je wil', waarbij kinderen alles kunnen 

worden wat ze willen en alvast kunnen dromen 

over later. 

Wij nodigen 

groep 5 uit 

voor een 

feestelijk 

programma, 

met natuurlijk 

aandacht voor 

de bekroonde 

boeken.  

Door het doen van de Talententester met 

kinderboeken in de hoofdrol, ontdekken ze welke 

toekomsten er in het verschiet liggen. Ze maken 

kennis met de leukste kinderboeken en met de 

mogelijkheden van de Bibliotheek. 

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.  

Schoolpas 40 voorjaar 60 

min. dBos gratis 

Schoolpas 40 Oktober 45-60 

min. dBos  gratis 

Schoolpas Gehele 

jaar 

6 weken 

dBos 

gr 

 5 
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 6 



De Nationale  

Voorleeswedstrijd

Tijdjagers  Schrijversbezoek 

Wil je het leesplezier in groep 7 en 8 stimuleren? 

De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende 

leesbevorderingscampagne voor leerlingen in 

groep 7 en 8. Alle basisscholen kunnen meedoen!  

Wie wordt de voorleeskampioen van de school? 

De leerlingen 

lezen voor uit hun 

favoriete boek en 

jullie laten een 

deskundige jury 

jullie 

schoolkampioen 

kiezen. 

Als je een deelnamepakket bestelt, krijg je leuke 

materialen om jullie schoolkampioenschap 

feestelijk te organiseren.  Meld de winnaar voor 

13 december 2021 aan. In februari organiseert 

de Bibliotheek vervolgens de lokale voorronde 

waarin alle schoolkampioenen tegen elkaar 

strijden in de Bibliotheek in Waddinxveen. 

Jullie doen toch ook mee? 

Aanmelden kan via 

www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/ 

Lees de boeken, speel het spel en ontcijfer de 

boodschap!  

Super spannend! Een tijdscapsule in de klas van 

de Schrijvers van de Ronde Tafel. Laten we die 

gauw openmaken. Wat zit erin? Een opdracht! 

maar waren binnen 

een mum van tijd 

zeer enthousiast. 

Volgend jaar weer 

al

Om de boodschap te kunnen ontcijferen, is kennis 

van boeken nodig. Van historische jeugdboeken. 

De boeken worden geïntroduceerd en de klas 

begint met lezen. 

Na een aantal weken lezen breekt het uur van de 

waarheid aan: er wordt een spel gespeeld waarbij 

de boodschap van de Schrijvers van de Ronde Tafel 

wordt ontcijferd. Hier komt het aan op kennis, 

snelheid en samenwerking, waarbij verschillende 

talenten en vaardigheden van leerlingen nodig 

zijn. 

Kinderen vinden het erg leuk om een schrijver of 

illustrator te ontmoeten van een boek dat ze 

gelezen hebben of dat in de klas is voorgelezen. 

Een bezoek van een schrijver of illustrator kan een 

extra stimulans zijn om nog meer van zijn of haar 

boeken te lezen.  

De leerlingen lezen samen met de leerkracht de 

boeken van de uitgenodigde schrijver of 

illustrator.  Vervolgens komen de kinderen naar de 

Bibliotheek om de schrijver of illustrator te 

ontmoeten.  

Enkele weken voorafgaand aan het bezoek staat er 

in de Bibliotheek een pakket boeken klaar, 

geschreven of geillustreerd door de bezoekende 

schrijver of illustrator. Na ontvangst van de 

boeken gaan de kinderen lezen. De boeken kunnen 

in de klas gebruikt worden om het bezoek goed 

voor te bereiden, zodat de kinderen vragen 

kunnen stellen die alleen de Echte schrijver of 

illustrator kan beantwoorden. Voor de leerlingen 

geldt, dat wie veel boeken van de schrijver heeft 

gelezen, vragen kan stellen die niemand anders 

dan de echte schrijver weet te beantwoorden! 

Het groepsbezoek is leuker en heeft meer zin voor 

de kinderen met een goede voorbereiding. 

Inschrijfgeld Oktober- 

november 

Schoolpas 40 Gehele 

jaar 

90 min. 

dBos 

Schoolpas 100 voorjaar 60  min. 

dBos 

gr 

 7-8 
gr 

 7-8 
gr 

 1-8 
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http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/


BoekToer Leskisten 

Molens
Heb je een molenproject op school? In de 

leskist vind je materialen over molens voor kinderen 

van verschillende leeftijden.  

Vroeger 

De basis van de leskist is een fotoboek met 

vijf historische Geboorte, In huis, School, 

Jarig en Spelen. Natuurlijk ontbreken ook de boeken 

niet.  

De 

Midden-
Voor veel kinderen is de periode van oorlog 

en bezetting alleen maar een tekst in hun 

geschiedenisboek. Om persoonlijke en lokale 

oorlogsverhalen dichterbij te brengen, is er een 

bijzondere koffer vol boeken, documenten, 

voorwerpen uit onze eigen regio. 

Leskist Vrijheid  
In de leskist Vrijheid is zowel aandacht 

en verleden als voor begrijpend lezen en het maken 

van leeskilometers. De leskist bevat boeken, een 

handleiding, lesbrieven, kopieerbladen en bijlagen. 

Voor meer informatie over deze leskisten ga je naar 

www.bibliotheekdegroenevenen.nl/jaaraanbod 

Klassikaal ruilen 

 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 

haal je 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 je 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. 

Kinderen zijn leergierig. Zelfstandig kunnen 

functioneren is één van de onderdelen van het 

leerproces. Hoe leren kinderen dit beter dan zelf 

keuzes te moeten maken. Breng met jouw klas een 

bezoek aan de Bibliotheek en laat de leerlingen zelf 

boeken kiezen. De meeste kinderen vinden dit leuk 

om te doen.  

Heb je interesse, dan maak je een afspraak bij de 

Bibliotheek en samen met jouw groep leerlingen 

kun je boeken lenen en ruilen. De leerlingen kiezen 

hun boeken op de jeugdafdeling. Samen breng je 

de boeken terug. Tevens het moment om samen 

met de groep weer nieuwe boeken uit te zoeken. 

Voordelen 

✓ Klassikaal ruilen is beperkt en alleen op 

afspraak mogelijk 

✓ jouw leerlingen leren zelf keuzes maken 

✓ stimuleert kinderen te lezen 

✓ (tijdelijke) uitbreiding boekencollectie op school 

✓ elke groep krijgt een eigen pas 

✓ boeken op tijd terug: geen boete 

✓ een keer geen tijd? verlengen is mogelijk 

✓ een leerzaam, maar ook gezellig uitje met de 

groep 

8 weken 

12 maanden 

Gehele 

jaar 

leskisten 20 Gehele jaar 6 weken Schoolpas  gratis Gehele 

jaar 

20 min. 

dBos  gratis 
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gr 

 1-8 
gr 

 1-8 

gr 

 3-5 

gr 

7-8 

gr 

7-8 

gr 

 1-8 

https://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/jaaraanbod.html


             Teamtraining Boekenkring
 

Hoe krijg je 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.  

Schoolpas: 

dBos: gratis 

In 

overleg 

2 uur 

voor alle schoolvakken met Junior Einstein en handige info over 

www.bibliotheekdegroenevenen.nl/jeugd-en-jongeren/6-12 

Opleiding tot leescoördinator 

Cursus Open Boek 3.0

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 leer je 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 krijg je tools om eenheid te brengen in het 

leesonderwijs op jouw school. De invalshoek van de training is leesbeleving, 

leesmotivatie en literaire competenties. Met nieuwe inzichten en inspirerende 

werkvormen krijg je jouw leerlingen en leerkrachten enthousiast voor lezen.  

Deze cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten. Leerkrachten die hiervoor belangstelling 

hebben, kunnen dat aangeven bij hun contactpersoon. Samen bekijken we bij 

welke Bibliotheek de cursus gevolgd kan worden. 

✓ De cursus is met 50 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl 

✓ Huiswerkopdrachten maken deel uit van de cursus. 

✓ 450,- 

✓ Twee keer per jaar volgt een nascholing met andere leescoördinatoren, de 

zogenaamde netwerkbijeenkomsten. 

Wist je dat we in de Bibliotheek 

ook een aanbod hebben van 

boeken in verschillende talen?  
(bijvoorbeeld Arabisch, Engels,  

Pools, Frans en Turks) 

www.bibliotheekdegroenevenen.nl 
/meertalig 

Leer 
kracht 
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Leer 
kracht 

http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/jeugd-en-jongeren/6-12
http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/

