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over deze brochure
In de brochure staan bij alle lessen en leskisten icoontjes. Deze geven weer of het aansluit bij
leerdoelen op het gebied van:
Nederlands

Kunst & Cultuur

Digitale geletterdheid

(TIP)
De laatste feedbackronde van Curriculum.nu is geopend. Tot en met 11 augustus kunnen scholen
hun feedback geven. De centrale vraag is: Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Dit
is de kans om invloed te hebben op de nieuwe kerndoelen die geformuleerd gaan worden. Wij
kijken mee met Curriculum.nu en passen onze programma’s vooral op het gebied van Nederlands,
Kunst & Cultuur en Digitale geletterdheid erop aan. Kijk op curriculum.nl/feedback voor de negen
programma’s.
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de bibliotheek als partner
De Bibliotheek aan de Vliet biedt een uitgebreid en gevarieerd basisaanbod met projecten die
gericht zijn op leesbevordering, cultuureducatie en mediawijsheid. Onze leskisten en lessen
ondersteunen de leerkrachten, zodat de leerlingen beter kunnen meekomen in de (digitale)
maatschappij. Bovendien zetten wij met ons aanbod in op deskundigheidsbevordering van
leerkrachten.

leesbevordering
Het is bewezen dat kinderen die veel lezen het beter doen op school. Hiervoor is het nodig dat
kinderen plezier beleven aan lezen. In de leskisten en lessen brengen we inspirerende werkvormen
en aantrekkelijke boeken bij elkaar, zodat lezen een feestje wordt.
Binnen Curriculum.nu krijgt leesplezier een prominente rol: “Het is belangrijk om leerlingen te
stimuleren om lezers te worden en te blijven. In alle fasen en niveaus van het onderwijs krijgen
leesmotivatie en literaire competentie in een doorlopende leerlijn een prominente plek.” Wij
ondersteunen de scholen daarbij met dit aanbod. Voor verdieping van de literaire competentie is
het mogelijk dat scholen gaan deelnemen aan de verdiepende Leerlijn Lezen & Literatuur (zie p. 5).

cultuureducatie
De basisschool legt een fundament voor de culturele ontwikkeling van kinderen, van de
kennismaking met kunst en cultuur tot de ontwikkeling van eigen talenten. Wij ondersteunen
dit met kunstzinnige workshops in een inspirerende ruimte van Kunstuitleen en Kunstatelier. Je
kunt deze ruimtes zelf ook gebruiken voor projecten. We sluiten hiermee aan bij Curriculum.nu:
“We hebben een beeld van onderwijs in kunst en cultuur, waarbij leerlingen leren denken en kijken
vanuit verschillende perspectieven zodat alle leerlingen zich herkend voelen.” (zie ook p. 4).

mediawijsheid
Hoe leer je kinderen meewerken aan en meedenken over de digitale wereld? Onderzoekend en
Ontwerpend Leren (OOL) biedt de uitkomst! Via het aanbod leren kinderen verbanden leggen,
processen doorzien en creatief denken. Zo kijken ze verwonderd de digitale wereld rond en leer je
ze verbeeldingskracht gebruiken.
Het aanbod mediawijsheid sluit aan bij onderwijskundige ontwikkelingen als: 21-eeuwse
vaardigheden, W&T-onderwijs, STEAM onderwijs en Curriculum.nu. Samen bouwen aan de
toekomst van digitaal burgerschap. Bouwen jullie mee?
Naast het lesaanbod ondersteunen we de school graag bij het (verder) ontwikkelen van een visie
op het gebied van mediawijsheid en digitale geletterdheid (zie verder p. 6).
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kunstuitleen

laagdrempelig in aanraking met kunst
De Rijswijkse Kunstuitleen, gevestigd in locatie Rijswijk, kan kunst en kinderen bij elkaar brengen.
Waar kinderen in musea de kunstwerken alleen op afstand mogen bekijken, mogen de werken
hier worden aangeraakt en mee naar huis of naar school worden genomen. Kijken naar kunst
met de mogelijkheid om het (tijdelijk) te bezitten, stimuleert een persoonlijke band met een
kunstwerk.

kunstuitleen schoolabonnement
De leerlingen kunnen zelf hun kunstwerk komen uitzoeken dat een jaar lang in de klas of op school
mag hangen. Daarbij krijg je informatie mee over de techniek van het gekozen werk. Bovendien
worden ideeën aangedragen om hier een les over het kijken naar kunst mee te geven. Het lenen
van een kunstwerk kost € 54,00 per jaar. Ook is het mogelijk kunst per maand te lenen.

groepsbezoek kunstuitleen
Op afspraak is de Kunstuitleen gratis te bezoeken. Wij kunnen voorafgaand aan een bezoek een
tentoonstelling rond een thema inrichten waar de klas op dat moment mee bezig is. Maar het is
ook mogelijk om zelf een les te geven in het atelier van de Kunstuitleen. Wij dragen graag ideeën
aan voor thematentoonstellingen en lessen.

contact
Neem voor meer informatie over de Kunstuitleen contact op met onze Specialist
Kunstuitleen, Jacqueline van Munster.
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verdieping leesonderwijs
leerlijn lezen & literatuur
Meedoen aan de Leerlijn Lezen & Literatuur zorgt voor verdieping van het leesonderwijs op school.
Door leesbeleving centraal te stellen, krijgen leerlingen meer plezier in het lezen, gaan ze beter
lezen en begrijpen ze ook beter wat ze lezen.
Binnen de Leerlijn Lezen & Literatuur staan leesmotivatie, literaire competentie en betrokkenheid
centraal. Door leerlingen andere activiteiten rondom boeken aan te bieden, gaan ze met meer
plezier lezen. Bovendien biedt de Leerlijn handvatten om leerlingen op verschillende manieren te
leren lezen: belevend, interpreterend of beoordelend.

eigen koers
Binnen de Leerlijn Lezen & Literatuur kiezen scholen voor een eigen koers en legt een school eigen
accenten. Dit kan zijn op het gebied van begrijpend lezen, het integreren van jeugdboeken bij
andere (zaak)vakken of op het gebied van creatief schrijven. Leerlingen ontwikkelen 21e-eeuwse
vaardigheden als creatief denken, communiceren, samenwerken en sociale en culturele
vaardigheden.

deelname
Meedoen met de Leerlijn Lezen & Literatuur betekent:
•

Opleiden van een aantal leerkrachten tot leescoördinator (zie p. 7)

•

Werken met een eigen leesplan

•

Keuze uit diverse teamtrainingen (inclusief boekenpakket)

•

Jaarlijks deelname aan de landelijke Leesmonitor

•

Lessen van De Schoolschrijver in de klas

•

Bijdrage aan ouderbijeenkomsten door de bibliotheek

•

Ondersteuning van de schoolbibliotheek

contact
Een school betaalt € 6,00 per leerling per jaar voor deelname. Wij gaan graag in gesprek
met de school om te kijken naar de mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact
op met onze specialist Educatie, Loes Reichenfeld.
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mediawijsheid - visiespel
Wat is mediawijs onderwijs? Welke competenties heb je nodig voor digitale geletterdheid? Hoe
betrek je de ouders bij de media-opvoeding? Speel het visiespel Slim met Media en formuleer
met het team een visie op mediawijsheid. Maak het levendig en ga het gesprek met elkaar aan.
En bekijk op informele, maar wel gestructureerde wijze, de plek van de school in de multimediale
wereld.
Het visiespel maakt het begrip mediawijsheid en digitale geletterdheid voor de school
betekenisvol, door het spelen van de kennisvragen, dilemmakaarten en keuzekaarten. Het is
een verkenningstocht langs de vier competentiegebieden van mediawijsheid: Begrip, Gebruik,
Communicatie en Strategie.
Na afloop van het spel ontvangt de school van de bibliotheek een terugkoppeling en advies.
Het spelen van het spel duurt 2,5 uur. Afhankelijk van de groepsgrootte komen wij met 1 of 2
speelborden naar school en kost € 450,00* per speelbord.
*Meer dan 50% korting op de adviesprijs Slim met Media van € 950,00!

Is de school op zoek naar een mediawijze invulling van een studiemiddag? Neem dan
contact op met onze Specialist Mediawijsheid Jolanda Hugens voor de mogelijkheden.
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deskundigheidsbevordering
opleiding leescoördinator

teamtraining boekenkring

Hoe krijg je het team én leerlingen
enthousiast voor boeken en lezen?
Dat leer je in de training Open Boek 2.0.
De cursus is met 40 RU (registeruren)
opgenomen in registerleraar.nl. De
cursus sluit af met een certificaat.

Met de Boekenkring inspireer je
leerlingen om te gaan lezen. Je
kunt er direct mee aan de slag in de
klas, want de 15 boeken, die tijdens de
training gebruikt worden, mag de school
houden.

#leesbevordering #training #leesplezier
#leesbeleving

#leesbevordering #leesplezier #training

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

cursus in bibliotheek rijswijk
5 woensdagen van 14:00 - 17:00 uur
18 sep, 9 okt, 6 nov, 27 nov, 11 dec /
€ 350,00 per deelnemer
gratis voor deelnemers leerlijn l&l

teamtraining op school
2 uur - datum in overleg
inclusief boekenpakket
€ 450,00
gratis voor deelnemers leerlijn l&l

visual thinking strategies

visiespel slim met media

VTS leert de leerlingen - open en
zonder oordeel - waar te nemen,
te onderzoeken, te luisteren naar en
voort te bouwen op elkaar door naar
kunstwerken te kijken. Ervaar de basis
van VTS in deze training met het hele
team.

Speel met het team het visiespel
en geef samen handen en
voeten aan mediawijsheid en digitale
geletterdheid. Het resultaat is een
advies voor een mediaplan; wat is er,
waarin wil de school investeren en
welke stappen zijn er nodig.

#training #beeldend #team #kunst

#mediawijsheid #bewustwording
#draagvlak #visieontwikkeling #team

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

teamtraining op school
datum in overleg
2,5 uur
€ 450,00
gratis voor deelnemers leerlijn l&l

teamtraining op school
datum in overleg
2,5 uur
€ 450,00 voor 1 speelbord
gratis voor deelnemers leerlijn l&l

7

deskundigheidsbevordering
inspiratiemiddag
kinderboekenweek

begrijpend lezen &
leesbeleving

Reis mee tijdens deze
actieve middag vol inspiratie
en boekenkennis voor de
Kinderboekenweek.

Begrijpend lezen kan hand in hand
gaan met jeugdboeken. Leer er meer
over in deze training aan de hand van
het Nederland Leest boek Borealis van
Marloes Morshuis.

#KBW #workshops

#training #leesbeleving #begrijpend
lezen

•
•
•
•
•

inspiratiemiddag in rijswijk
11 september 2019 / 13:45 - 16:45 uur
inclusief boekenberg lesbrief
€ 49,00 per deelnemer
gratis voor deelnemers Leerlijn L&L

verdiepend werken
met prentenboeken
Wist je dat prentenboeken
fantastisch werken als aanvulling op
je taal-, geschiedenis-, aardrijkskundeof biologieles? Met de juiste
prentenboeken leren kinderen
verdiepend kijken.

•
•
•
•
•

training
in bibliotheek rijswijk
13 november 2019 / 14:00 - 16:30 uur
€ 30,00 per deelnemer
gratis voor deelnemers leerlijn l&ll

de boekenkring
Leer een nieuwe aanpak met
de Boekenkring en breng alle
werkvormen rondom lezen samen.
Hebben nieuwe leerkrachten de
teamtraining op school gemist? Laat ze
zich dan bijscholen tijdens deze training.
#training #leesplezier

#training #beeldend #21e-eeuwsevaardigheden #prentenboeken

•
•
•
•
•
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training
in bibliotheek rijswijk
15 januari 2020 / 14:00 - 16:30 uur
€ 30,00 per deelnemer
gratis voor deelnemers leerlijn l&l

•
•
•
•
•

training
in bibliotheek rijswijk
12 februari 2020 / 14:00 - 16:30 uur
€ 30,00 per deelnemer
gratis voor deelnemers leerlijn l&l

deskundigheidsbevordering
literair voorlezen met
kleuters
Verdiepend aan de slag met
prentenboeken kan als je de juiste
vragen stelt. Ook met kleuters. Leer hoe
dat gaat tijdens deze training.

escaperoom in je klas
Hoe maak je een escaperoom
van of escapegames in de
klas? Leer meer over de breinbrekende
uitdaging. Durf jij het aan?

#training #literatuureductie
#prentenboeken #kleuters

#training #onderzoekendleren
#21e-eeuwse-vaardigheden
#digitalegeletterdheid

•
•
•
•
•

•
•
•
•

training
in bibliotheek rijswijk
11 maart 2020 / 14:00 - 16:30 uur
€ 30,00 per deelnemer
gratis voor deelnemers leerlijn l&l

training
in bibliotheek rijswijk
15 april 2020 / 14:00 - 16:30 uur
€ 30,00 per deelnemer

visual thinking strategies

creatief schrijven

VTS leert de leerlingen - open en
zonder oordeel - waar te nemen,
te onderzoeken, te luisteren naar en
voort te bouwen op elkaar door naar
kunstwerken te kijken. Ervaar de basis
van VTS in deze training.

Creatief schrijven en het
stimuleren van leesplezier gaan
hand in hand. Leerlingen ontwikkelen
hun tekstbegrip en zelfvertrouwen.
#training #creatief schrijven

#training #beeldend

•
•
•
•
•

training
in bibliotheek rijswijk
13 mei 2020 / 14:00 - 16:30 uur
€ 30,00 per deelnemer
gratis voor deelnemers leerlijn l&l

•
•
•
•
•

training
in bibliotheek rijswijk
10 juni 2020 / 14:00 - 16:30 uur
€ 30,00 per deelnemer
gratis voor deelnemers leerlijn l&l
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kinderboekenweek 2019 - thema reis mee
Van 2 t/m 13 oktober is het Kinderboekenweek.
Ideeën over het thema “Reis mee” krijg je tijdens de inspiratiemiddag op 11 september (zie p. 8).
Boek je ticket en doe mee aan 2 inspirerende workshops. Laad je rugzak vol souvenirs voor een all inclusive - Kinderboekenweek, op school of in de klas.
NIEUW: Dit jaar kun je onderstaande pakketten bestellen, om direct goed toegerust de
Kinderboekenweek in te gaan.

op reis met groep 1/2

op reis met groep 3/4

Bestel de lesbrief van de
Boekenberg samen met de twee
boeken: Klein Konijn, Niet verdwaald en
Met Roos op reis. Je kunt hiermee direct
op reis tijdens de Kinderboekenweek.

Bestel de lesbrief van de
Boekenberg samen met de
twee boeken: Kosmo’s ruimtereis en
Mo en Tijger gaan op reis. Je kunt
hiermee direct op reis tijdens de
Kinderboekenweek.

#lespakket #KBW

#lespakket #KBW
• lesbrief met 2 boeken
• € 40,00
• om te houden

• lesbrief met 2 boeken
• € 40,00
• om te houden

op reis met groep 5/6

op reis met groep 7/8

Bestel de lesbrief van de
Boekenberg samen met de twee
boeken: Het IJsmonster en Prutje. Je
kunt hiermee direct op reis tijdens de
Kinderboekenweek.

Bestel de lesbrief van de
Boekenberg samen met de twee
boeken: De ontdekkingsreiziger en Het
mysterieuze horloge van Walker & Dawn.
Je kunt hiermee direct op reis tijdens de
Kinderboekenweek.

#lespakket #KBW
• lesbrief met 2 boeken
• € 40,00
• om te houden
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#lespakket #KBW
• lesbrief met 2 boeken
• € 40,00
• om te houden

abonnementen & boektoer (voor alle groepen)
groepspas

lenen met de groep

Leen het hele jaar zelf boeken voor
je groep. Of laat een hulpouder
naar de bibliotheek komen om de
boeken uit te zoeken.

Kom via een rooster klassikaal
lenen en laat de leerlingen zelf
hun boek uitzoeken. De bibliotheek
zorgt voor hulp bij het vinden van leuke
boeken.

#lenen #jaarabonnement

#lenen #begeleiding
•
•
•
•

leentermijn 8 weken
periode september t/m juni
40 boeken per keer
€ 40,00

•
•
•
•

leentermijn 8 weken
2 boeken per leerling
€ 30,00 (tot 20 leerlingen)
€ 60,00 (vanaf 20 leerlingen)

boektoer

kunst lenen

Leen een themacollectie of een
collectie leesboeken via de speciale
collecties van BoekToer.

Leen het hele jaar een
kunstwerk voor in de klas of op
school. Je kunt het kunstwerk met de
hele klas komen uitzoeken.

#lenen #themacollectie

#lenen #abonnement #kunst

•
•
•
•

themacollectie lenen
leentermijn 8 weken
40 boeken
€ 40,00

•
•
•
•

kunstabonnement
kunstwerk in de klas
leentermijn schooljaar
€ 54,00
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groep 1 en 2 - campagnes

thema verkeer en vervoer

kinderboekenweek pakket

Een themakist gevuld met boeken
over verkeer en vervoer. Goed in te
zetten tijdens de Kinderboekenweek.

Bestel de lesbrief van de
Boekenberg samen met 2 boeken:
Klein Konijn, Niet verdwaald en Met Roos
op reis. Je kunt hiermee direct op reis
tijdens de Kinderboekenweek.

#lenen #vervoer #KBW

#lespakket #KBW

•
•
•
•

themakist lenen
leentermijn 5 weken
€ 30,00
€ 10,00 vve-scholen

•
•
•
•

lesbrief boekenberg
2 boeken
om te houden
€ 40,00

nationale voorleesdagen

nationale voorleesdagen

Kom met de groep naar de
bibliotheek voor de interactieve
vertelvoorstelling over Moppereend. Na
afloop krijg je de lesbrief mee met nog
meer ideeën om te doen in de klas. En
natuurlijk het vingerpoppetje en miniboekje van Moppereend.

Bestel de lesbrief samen met
het boek Moppereend. Dan
kun je direct aan de slag tijdens de
Voorleesdagen.
#lesbrief #voorleesdagen #voorlezen

#vertelvoorstelling #voorleesdagen
•
•
•
•
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vertelvoorstelling in de bibliotheek
januari 2020
30 minuten
€ 40,00 / € 10,00 vve-scholen

•
•
•
•

lesbrief met boek
inclusief vingerpoppetje
om te houden
€ 25,00

groep 1 en 2
voorlezen op maat

nieuw introductiebezoek

Maak een speciaal
voorleesmoment met een vaste
vrijwilliger die regelmatig langskomt. De
bibliotheek begeleidt deze vrijwilliger
bij de keuze van de boeken, het gebruik
van het vertelkastje en het interactief
voorlezen.

Maak met de kleuters kennis met
de bibliotheek aan de hand van
het prentenboek Gezocht: Koen Konijn,
boekenboef. Elk kind leent een eigen
prentenboek.
#bibliotheekbezoek #lenen

#voorlezen

•
•
•
•

(twee) wekelijks
in de groep
30 minuten per keer
gratis

bits, bots & bytes
Sluit vriendschap met Blue
Bot, de robot. Tijdens de
introductieles ontdekken kleuters
en leerkracht dat iedereen kan
programmeren. Daarna gaat de bluebot mee naar school, voor veel plezier.

•
•
•
•

les en eenmalig lenen
in de bibliotheek
60 minuten
€ 45,00 / € 15,00 vve-scholen

literair voorlezen met
kleuters
Verdiepend aan de slag met
prentenboeken kan als je de juiste
vragen stelt. Ook met kleuters. Leer hoe
dat gaat tijdens deze training.

#programmeren #robot #app #BYOD

#training #literatuureducatie
#verdieping #prentenboeken

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

les en lenen
les 60 minunten
leentermijn 4 weken
€ 45,00 in de bibliotheek
€ 75,00 op school

training in rijswijk
in bibliotheek rijswijk
11 maart 2020 / 14:00 - 16:30 uur
€ 30,00 per deelnemer
gratis voor deelnemers leerlijn l&l
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groep 1 en 2 - themakisten
ik voel een voet

het letterwinkeltje

Niets is wat het lijkt. Ervaar
dat met de leskist rondom het
spannende prentenboek Ik voel een
voet.

Een leskist vol letters, boeken en
ideeën rondom letters en woorden
voor beginnende lezers.
#lenen #letters #lezen

#lenen #illusie #welk dier
•
•
•
•

leskist lenen
leentermijn 5 weken
€ 30,00
€ 10,00 vve-scholen

•
•
•
•

themakist lenen
leentermijn 5 weken
€ 30,00
€ 10,00 vve-scholen

thema kunst

thema sprookjes

De poppen Moffel en Piertje
nemen de kleuters mee
langs musea, kleuren, schilders en
schilderijen. Ga mee op kunstreis.

Ga je mee naar sprookjesland?
Een kist vol (doe-) boeken,
luistercd’s, dvd’s, vertelplaten en
magische voorwerpen uit bekende en
minder bekende sprookjes.

#lenen #kunst #museum

#lenen #sprookjes
•
•
•
•
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themakist lenen
leentermijn 5 weken
€ 30,00
€ 10,00 vve-scholen

•
•
•
•

themakist lenen
leentermijn 5 weken
€ 30,00
€ 10,00 vve-scholen

groep 1 en 2 - themakisten
thema ziek en gezond

thema kleding

Zing mee met de groente-cd,
want met groente en fruit blijf je
gezond. Verhalen over: gezond en ziek
zijn, de dokter en het ziekenhuis. Met
pop Rosalie uit Kleine Rosalie is ziek.

Trek de boekenbroek aan en vertel
over het thema kleding. Met de
materialen en boeken over kleding tover
je de klas om tot een verkleedfeest.
#lenen #kleding # verkleden #feest

#lenen #gezond #ziek
•
•
•
•

themakist lenen
leentermijn 5 weken
€ 30,00
€ 10,00 vve-scholen

•
•
•
•

themakist lenen
leentermijn 5 weken
€ 30,00
€ 10,00 vve-scholen

thema boeken
Alles over boeken en de
bibliotheek. Met de ‘Muis’ knuffel
laat je het verhaal Muis naar de
bibliotheek leven.
#lenen #boeken #bibliotheek

Voorleesfilmpjes

KIJK EN LUISTER
NAAR DE MOOISTE
PRENTENBOEKEN
Ben je lid van de bibliotheek?
Bekijk de voorleesfilmpjes
jeugdbibliotheek.nl/voorleesfilmpjes

•
•
•
•

themakist lenen
leentermijn 5 weken
€ 30,00
€ 10,00 vve-scholen
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groep 3
de wolf die uit het boek viel

het letterwinkeltje

Plof, de wolf valt uit zijn boek
midden in de bibliotheek. Samen
met hem beleeft de klas een spannend
avontuur in de bibliotheek. Wat is
daar allemaal te vinden? Scholen die
meedoen met het Cultuurmenu in LV,
kunnen deze les daar gratis boeken.

Een leskist vol letters, boeken en
ideeën rondom letters en woorden
voor beginnende lezers. Aan de hand
van Het letterwinkeltje komen alle letters
voorbij. Goed te gebruiken aan het begin
van groep 3.
#lenen #letters #aanvankelijk lezen

#bibliotheekles

•
•
•
•

les in de bibliotheek
oktober / november 2019
60 minuten
€ 45,00

• themakist lenen
• leentermijn 5 weken
• € 30,00

vakantielezen
Om de vakantiedip te voorkomen en ervoor te zorgen dat de leerlingen aan
het begin van groep 4 hetzelfde avi-niveau hebben, is het van belang dat ze
tijdens de vakantie blijven lezen. Maar dan moet lezen wel leuk zijn. Je kunt
kinderen stimuleren in de vakantie met een vakantiepakket.
Wij hebben de volgende tips:
•

Deel de ZomerLeesBingokaarten uit van Kinderboekwinkel In de Wolken

•

Stimuleer ouders om samen met hun kind te lezen in bijvoorbeeld:

•

•

Meegroeiboeken: opklimmend AVI-niveau

•

Toneelleesboeken: lekker samen lezen met rollenspellen

•

Samenleesboeken: samen lezen met verschillend niveau

Attendeer op de GRATIS VakantieBieb (zie p. 18)

Kijk voor meer tips op vakantielezen.nl.
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groep 3 en 4
professor pinguïn

vergeet mij nietje

Sofie en de pinguïns
laten zien hoe
leuk onderzoekend leren met de
verschillende media en op het internet
is. Het boek komt op deze manier
écht tot leven. En is het hele jaar door
een succes. Wie houdt er niet van een
waggelende pinguïn?

Duik samen in het
prentenboek Vergeet
mij nietje van Milja Praagman dat op
bijzondere wijze woord en beeld geeft
aan de emoties van vriendschap. Een
integraal project rondom literatuur,
erfgoed en beeldende vorming.
#lenen #kunst #lezen #poëzie

#lenen #mediawijsheid #presenteren

• leskist lenen
• leentermijn 5 weken
• € 30,00

• themakist lenen
• leentermijn 5 weken
• € 30,00

verhalenparel

studio stop motion

Laat leerlingen verschillende
verhaalsoorten ontdekken met de
verhalenparel. De parel verandert van
kleur zodra je een ander thema verhaal
(water, liefde, goud en natuur) voorleest.

Tijdens de introductieles
leren kinderen hoe ze
met een stop-motion filmpje een kort
verhaal vertellen. Met de leskist vol
werkbladen, ideeën en een filmstudio
breng je in de klas gedichten tot leven.
Met leskist en inzet van eigen tablet kun
je daarna zelf aan de slag.

#lenen #genres #leesplezier

#introductieles #gedichten #lenen
#animatie #BYOD

• leskist lenen
• leentermijn 5 weken
• € 30,00

•
•
•
•

les en leskist lenen
60 minuten / leentermijn 4 weken
€ 45,00 in de bibliotheek
€ 75,00 op school
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groep 3 en 4
kinderboekenweek pakket
Bestel de lesbrief van de
Boekenberg samen met de boeken:
Kosmo’s ruimtereis en Mo en Tijger gaan
op reis. Je kunt hiermee direct op reis
tijdens de Kinderboekenweek.
#lespakket #KBW

Niet vergeten
mee te nemen:
•
•
•
•

Slippers

lesbrief boekenberg
2 boeken
om te houden
€ 40,00

Strandbal
Games

vakantiebieb voor alle kinderen

b
VakantieBie

-app

Met de Vakantiebieb trakteert de bibliotheek
op leesplezier tijdens de vakantie. Het
zomercadeautje van de Bibliotheek.
Attendeer

kinderen

mogelijkheid!
www.vakantiebieb.nl

op

deze

GRATIS

tis
d de gra
Downloa eBieb-app
Vakanti
hele
e
en lees d r lang
e
zom
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groep 4 en 5
sheherazade’s kastje
In iedere la van Sheherazade’s
kastje vinden leerlingen een ander
voorwerp. Ieder voorwerp symboliseert
een boek, op avontuurlijke wijze
ontdekken de kinderen diverse genres.
#lenen #genres #leesplezier

een spreekbeurt?
hoe doe je dat?
Een spreekbeurt moeilijk?
Nee hoor, kinderen leren precies welke
spier je traint om heel goed te worden in
spreekbeurten. Ze kiezen een onderwerp
en werken in duo’s aan de basis van hun
spreekbeurt. De introductieles vindt
plaats in de bibliotheek.
#introductieles #spreekbeurt
#informatievaardigheden

• leskist lenen
• leentermijn 5 weken
• € 30,00

• les en een boek per leerling lenen
• 60 minuten / leentermijn 4 weken
• € 45,00

gedichten schilderen
Kinderen luisteren naar hun
gevoel en brengen een gedicht
tot leven met voorbeelden uit de
Kunstuitleen.
#workshop #gedichten

•
•
•
•
•

workshop taal & kunst
in het kunstatelier in rijswijk
januari / februari 2020
90 minuten
€ 100,00
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groep 5
gids in boekenland
Met een landkaart en wegwijzers
reizen de kinderen door
Boekenland. Ze komen verschillende
genres tegen, verzamelen stempels in
hun paspoort en gebruiken het kompas.
Op reis praten ze met elkaar over boeken
die ze lazen. Past goed bij het thema van
de Kinderboekenweek Op reis.
#lenen #genres #KBW

• leskist lenen
• leentermijn 5 weken
• € 30,00

jeugdbibliotheek.nl
De website jeugdbibliotheek.nl is vernieuwd. Hier vinden kinderen alles wat de bibliotheek te
bieden heeft rondom Lezen en Weten. Maar het werkt natuurlijk het beste als ze dat ook vanuit

6-9
jaar

thuis of school meekrijgen. Kijk daarom zelf ook eens rond op Jeugdbibliotheek voor interessante
bronnen.

ZOEK JE EEN
BOEK OP JOUW
AVI-NIVEAU?
Kijk op jeugdbibliotheek.nl
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groep 5 en 6
programmeren met
de makey makey
Via de MaKey MaKey
worden de leukste voorwerpen ineens
een toetsenbordknop. Hiermee gaan
leerkracht en leerlingen als 21eeuwse
uitvinders aan de slag om een
beeldgedicht te programmeren. Met de
leskist verandert je klas in een lab.

kinderboekenweek pakket
Bestel de lesbrief van de
Boekenberg samen met de
boeken: Het IJsmonster en Prutje. Je
kunt hiermee direct op reis tijdens de
Kinderboekenweek.
#lespakket #KBW

#introductieles #lenen #MaKey MaKey
#programmeren #regels #BOYD

•
•
•
•

les en leskist lenen
60 minuten / leentermijn 4 weken
€ 45,00 in de bibliotheek
€ 75,00 op school

•
•
•
•

lesbrief boekenberg
2 boeken
om te houden
€ 40,00

de schatkamer van
roald dahl

nieuw literatuur en
kunstproject

Kruip in de huid van Joris, meneer
Griezel of de GVR. Oefen creatief
schrijven, toneelspel en test je kennis
op het internet. Leerlingen kunnen in
groepjes werken met hetzelfde boek.

Duik in het prachtige
prentenboek De vogels en verras de
leerlingen met zes vakoverstijgende
activiteiten.

#lenen #schrijver

#lenen #beeldend #kunst
#verdiepend kijken

• leskist lenen
• leentermijn 5 weken
• € 30,00

• leskist lenen
• leentermijn 5 weken
• € 30,00
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groep 6 en 7
het geheim van de
afgebeten vingers
Kinderen ontdekken hun
leesvoorkeur door de spannende Mond
der Waarheid.
#lenen #leesplezier

schrijversbezoek
Laat de kinderen kennis maken
met een kinderboekenschrijver in
de bibliotheek.
#schrijver

• leskist lenen
• leentermijn 5 weken
• € 30,00

•
•
•
•

gedichten schilderen

kijken naar kunst

Kinderen luisteren naar hun
gevoel en brengen een gedicht
tot leven met voorbeelden uit de
Kunstuitleen.

Goed kijken is onmisbaar in
de 21e eeuw. In deze les kiezen
leerlingen een kunstwerk en trainen ze
hun kijkspier met de kunst-kijkwijzer.
Tijdens een echte kunstveiling bepalen
ze welk kunstwerk de rest van het
schooljaar in de klas hangt.

#workshop #gedichten #beeldend

in de bibliotheek
60 minuten
boek cadeau
€ 130,00

#workshop #kunst #kijken

•
•
•
•
•
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workshop taal & kunst
in het kunstatelier in rijswijk
januari / februari 2020
90 minuten
€ 100,00

•
•
•
•
•

workshop en lenen
in het kunstatelier in rijswijk
oktober 2019 / juni 2020
75 minuten
€ 100,00

groep 6 en 7
boekenkring
Wil je leerlingen enthousiast
krijgen voor lezen? Laat ze dan
leuke opdrachten in de Boekenkring
doen. Ze oefenen gelijk om te
presenteren. Wij geven een voorbeeldles
en na afloop zoekt ieder groepje in de
bibliotheek een nieuw boek voor de
volgende boekenkring in de klas.
#les #lenen #leesplezier
•
•
•
•

les en een boek per leerling lenen
in de bibliotheek
90 minuten / leentermijn 4 weken
€ 45,00

vloggen over
boekenbabbels
Wil je dat jouw klas meer
boeken leest? Maak door een vlog elkaar
nieuwsgierig naar de boeken die je las.
De leskist zit boordevol tips en trucs over
de voorbereiding van de Boekenbabbels
en het uploaden van de filmpjes. Tijdens
de voorbeeldles ontdekken de kinderen
hoe leuk het is om de leeservaring via
een vlog te delen!
#introductieles #lenen #vloggen
#leesplezier #BYOD
•
•
•
•

les en leskist lenen
in de bibliotheek
90 minuten / leentermijn 4 weken
€ 45,00

Info voor Werkstuk & Spreekbeurt

VIND INFORMATIE
VOOR JE
SCHOOLOPDRACHT
jeugdbibliotheek.nl/werkstuk
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groep 7 en 8
whatshappy / instagrap

kinderboekenweek pakket

Gesprekken vanuit WhatsApp
of Instagram gaan (offline) in
de klas gewoon door. Maar hoe ga je
eigenlijk met elkaar om? Wat doe je
wel, en wat vooral niet? Tijdens de les
bespreken de leerlingen hun gedrag en
maken ze eigen afspraken over hoe ze
met elkaar omgaan.

Bestel de lesbrief van de
Boekenberg samen met de twee
boeken: De ontdekkingsreiziger en Het
mysterieuze horloge van Walker & Dawn.
Je kunt hiermee direct op reis tijdens de
Kinderboekenweek.
#lespakket #KBW

#les #pesten #social media #netiquette

•
•
•
•

les
op school
75 minuten
€ 45,00

•
•
•
•

lesbrief boekenberg
2 boeken
om te houden
€ 40,00

en de oscar gaat naar?

nepnieuws

Wat is het verschil tussen boek
en film? De leerlingen gaan
vergelijken. Ze lezen per groepje een
(verfilmd) boek en kiezen daarna
welke film ze willen zien. De vertoning
wordt aangekleed als een heuse
Oscaruitreiking.

Ga over nepnieuws op
mediamissie met de klas. En
leer hoe je met een getraind oog het
nepnieuws herkent.
#lesmateriaal #mediawijsheid
#bewustwording #kritische houding
#beoordelen

#lenen #leesplezier #film
• leskist lenen
• leentermijn 5 weken
• € 30,00
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• lesmateriaal
• € 30,00
• om te houden

groep 7 en 8
kijken naar kunst
Kinderen trainen kun
kijkspier en houden een echte
kunstveiling. Het gekozen kunstwerk
mag mee naar de klas.
#workshop #kunst

nieuw kraak de break-in
box
In deze les verkennen kinderen
stapsgewijs en met zoekstrategie
(digitale) media. Zij leren hun
nieuwsgierigheid in te zetten in de
zoektocht van ‘data naar informatie’.
Kraakt de klas binnen de tijd de code?
#slim zoeken #informatievaardigheden
#escaperoom onderwijs #zoekstrategie

•
•
•
•
•

workshop en lenen
in het kunstatelier in rijswijk
oktober 2019 / juni 2020
75 minuten
€ 100,00

•
•
•
•

les in de bibliotheek
maart 2020
90 minuten
€ 45,00

engelse collectie

digiwijs in duckstad

Een gevarieerde themakist
met Engelse boeken. Geschikt
voor zowel de startende als de
gevorderde lezers. De kist bevat daarom
prentenboeken, stripboeken, leesboeken
op verschillende niveaus, informatieve
boeken en een paar luisterboeken voor
de gevorderde leerling.

Digiwijs met Donald Duck is
een bijzondere editie, waarin
digitale geletterdheid centraal staat.
Verschillende mediawijze opdrachten
gecombineerd met een stripverhaal.
#slim gebruik #bewustwording #zoeken
#online veiligheid

#lenen #leesplezier #Engels
• themakist lenen
• leentermijn 5 weken
• € 30,00

• leskist lenen
• leentermijn 5 weken
• € 30,00
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groep 7 en 8 - wedstrijden
tekenwedstrijd • september - oktober 2019
Elk jaar organiseren de plaatselijke afdelingen van de Lions in zowel Rijswijk als
Leidschendam-Voorburg een Vredesposter wedstrijd. Dit jaar is dat voor de groepen
8. Wie ontwerpt de mooiste poster? De posters mogen een maand in de bibliotheek
hangen en het publiek stemt mee. In oktober vindt de prijsuitreiking plaats in de bibliotheek.
Opgeven via het inschrijfformulier. Deelname is gratis.

mediamasters • november 2019
MediaMasters is een spannende game over de kansen en gevaren van (digitale)
media. Leerlingen gaan samen in de klas én thuis het avontuur aan en bundelen hun
mediawijze krachten. MediaMasters kan het hele schooljaar worden gespeeld, met als
hoogtepunt de landelijke wedstrijd tijdens de Week van de Mediawijsheid in november.
Opgeven via www.mediamasters.nl

nationale voorleeswedstrijd • november 2019 - februari 2020
Wil je het leesplezier in groep 7 en 8 stimuleren? Doe dan mee met de Nationale
Voorleeswedstrijd en geef je schoolkampioen op voor 1 december 2019. De lokale
voorronde in theater Ludens vindt plaats in februari 2020.
Deelnamepakket te bestellen via www.nationalevoorleeswedstrijd.nl

schrijfwedstrijd • april - juni 2020
Talentenloods organiseert elk jaar een spannende schrijfwedstrijd voor groep 7. Wie
schrijft het mooiste opstel waarin de leerling zelf de hoofdrol speelt? In 2020 staat de
schrijfwedstrijd in het teken van 75 jaar Vrede, maar het mag ook een onderwerp zijn
dat aansluit bij een thema uit de klas. De winnaar krijgt een eigen prijs EN een klassenprijs,
zoals een schrijver in de klas. Een leuke manier om het creatief schrijven bij de leerlingen te
stimuleren. De prijsuitreiking vindt plaats in theater Ludens.
Opgeven via het inschrijfformulier. Deelname € 25,00 per klas.

jeugdkrakercompetitie • mei 2020
De jeugdkrakercompetitie is een landelijke zoekwedstrijd op internet. Spannend om
met de hele klas aan mee te doen. Doe mee en maak je leerlingen mediawijzer. Je kunt
bij de bibliotheek vooraf een oefenpakket aanvragen, zodat de leerlingen de kronkels
van de krakers leren doorzien.
Opgeven via www.jeugdkrakerscompetitie.nl
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campagnes, bestellen en contact
kinderboekencampagnes
•

•

Kinderboekenweek 2019

•

Nationale Voorleesdagen 2020

2 t/m 13 oktober - Thema Reis mee!

22 januari t/m 1 februari Prentenboek van

Bezoek de inspiratiemiddag en bestel een

het jaar Moppereend van Joyce Dunbar

lesbrief met boekenpakket (zie p. 10).

& Petr Horácek. Bestel de nieuwsbrief of
boek de vertelvoorstelling (zie p. 12).

Nederland Leest junior 2019
1 t/m 30 november - Thema Duurzaamheid

•

met het boek Borealis van Marloes

Nederlandse Kinderjury 2020
De stemperiode is half mei.

Morshuis
•

Nationale Voorleeswedstrijd
Geef je schoolkampioen op voor 1 dec 2019,
zodat deze mee kan doen aan de lokale
voorronde in februari 2020 (zie p. 26).

bestellen
Alle diensten kunnen via het inschrijfformulier aangevraagd worden of digitaal via onze website
www.bibliotheekaandevliet.nl. Lessen en leskisten die voor 3 juli worden aangevraagd krijgen
5% korting.

afhalen en bezorgen
Alle bestelde leskisten en themakisten kunnen kosteloos opgehaald worden in onze locatie in
Voorburg. Voor het bezorgen en ophalen van een kist op school berekenen wij € 15,00 per kist.

contactpersonen
Voor meer informatie kun je contact opnemen over:

leesbevordering en de leerlijn lezen & literatuur
Loes Reichenfeld - Specialist Educatie
lreichenfeld@bibliotheekaandevliet.nl

cultuureducatie & kunstuitleen
Jacqueline van Munster - Specialist Kunstuitleen
jvmunster@bibliotheekaandevliet.nl

mediawijsheid
Jolanda Hugens - Specialist Mediawijsheid
jhugens@bibliotheekaandevliet.nl
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adressen
Voorburg (afhalen leskisten)
Koningin Julianalaan 257 • 2273 JG Voorburg

Rijswijk (inclusief Kunstuitleen)
Gen. Eisenhowerplein 101 • 2288 AG Rijswijk

Leidschendam
Fluitpolderplein 5 • 2262 ED Leidschendam

Telefoon: 070 - 2400 250
E-mail: educatie@bibliotheekaandevliet.nl
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Druk- en zetfouten voorbehouden.
/dBadV

@dBadV

/dBadV

www.bibliotheekaandevliet.nl

Stompwijk - de Bibliotheek op School
Dr. van Noortstraat 90-92 • 2266 HA Stompwijk

aan de Vliet

