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INSCHRIJFFORMULIER 
2020-2021 | Educatief Programma Bibliotheek 
voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisonderwijs

Vul het formulier in, scan en mail alle 5 de bladzijden naar: educatie@bibliotheekaandevliet.nl

Digitaal invullen kan ook via www.bibliotheekaandevliet.nl/leven-lang-leren/educatie.html

De formulieren worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Vroeg insturen vergroot de kans dat jullie de 

projecten van jullie keuze ontvangen, maar je kunt het hele jaar door projecten aanvragen.

GEGEVENS INSTELLING

Naam instelling   

Contactpersoon          E-mail 

(voor)leescoördinator         E-mail 

ICT-coördinator          E-mail

Financiële administratie         E-mail 

VVE-locatie    O ja O nee

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

Voor het inplannen van activiteiten is het noodzakelijk om een actueel overzicht te hebben van de vrije dagen.  

Vul ALLE dagen in waarop geen activiteiten gepland kunnen worden en die afwijkend zijn van genoemde data:

Vakanties en vrije dagen     Overige vakantie, vrije dagen en studiedagen

Herfstvakantie  17 t/m 25 oktober 2020  

Kerstvakantie  19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februari 2021  

Goede Vrijdag + Pasen 2 t/m 5 april 2021 

Koningsdag  27 april 2021

Meivakantie  1 t/m 9 mei 2021

Hemelvaartsdag 13 mei 2021

Pinksteren  24 mei 2021

Zomervakantie  17 juli t/m 29 augustus 2021

TIJDEN       Opmerkingen

Voor het inplannen van activiteiten houden wij rekening  

met jullie openings- en schooltijden. Vul hieronder in  

wanneer jullie beginnen en eindigen en vul ook de tijden  

van de middagpauze in (bij geen pauze, vul in: geen):

maandag van      tot  pauze

dinsdag  van      tot  pauze

woensdag van      tot  pauze

donderdag van      tot  pauze

vrijdag  van      tot  pauze

aan de Vliet

mailto:educatie%40bibliotheekaandevliet.nl?subject=Inschrijfformulier%20educatief%20programma%202020-2021
http://www.bibliotheekaandevliet.nl/leven-lang-leren/educatie.html
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ABONNEMENTEN (ZIE PAGINA 15) 
GROEPSPAS

Leen het hele schooljaar zelf boeken voor je groep. Of laat een ouder naar de bibliotheek komen om  

de boeken uit te zoeken. 

groep  leerkracht    e-mailadres

LENEN MET DE GROEP

Kom met de klas naar de bibliotheek en laat de leerlingen zelf hun boek uitzoeken. De bibliotheek zorgt voor hulp 

bij het vinden van leuke boeken. In Voorburg is dit op maandagmiddag en in Rijswijk op donderdag- of 

vrijdagmiddag. Kun je echt niet op deze dagen, geef dit dan aan bij onderstaande aanmelding. Dan kijken we of 

er alternatieven zijn.

groep grootte    leerkracht           e-mailadres         VOORBURG RIJSWIJK 

           kan nietop ma       do/vr

          kan nietop ma       do/vr

          kan nietop ma       do/vr

          kan nietop ma       do/vr

          kan nietop ma       do/vr

          kan nietop ma       do/vr

          kan nietop ma       do/vr

          kan nietop ma       do/vr

          kan nietop ma       do/vr

          kan nietop ma       do/vr

          kan nietop ma       do/vr

LET OP: Voor een juiste inplanning graag de vrije dagen op de vorige pagina zorgvuldig invullen!!!

KUNST LENEN

Kunstabonnement voor een kunstwerk in de klas of elders in de school.

groep  leerkracht    e-mailadres
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CAMPAGNES 

KINDERBOEKENWEEK    pagina voor welke groep(en)  aantal pakketten

Lesbrief met 3 boeken (om te houden) voor 1/2 14/24 

Lesbrief met 3 boeken (om te houden) voor 3/4 14/26

Lesbrief met 3 boeken (om te houden) voor 5/6 14/28 

Lesbrief met 3 boeken (om te houden) voor 7/8 14/32

Inspiratieparade Kinderboekenweek  11 met              deelnemers OF       de hele school              

NATIONALE VOORLEESDAGEN   pagina voor welke groep(en)  aantal pakketten

Lesbrief + vertelplaten (om te houden)  16

Voorleesvertelling Coco kan het!   16/17  

Inspiratiesessie pedagogisch medewerkers 16 met           deelnemers

Inspiratiesessie leerkrachten   17 met           deelnemers

WOESTE WILLEM     pagina voor welke groep(en)  aantal pakketten

Lesbrief + prentenboek (om te houden)  24 

VOORLEZEN OP MAAT pagina voor welke groep(en)    

Voorlezen door vrijwilliger   17  

THEMAKISTEN PEUTERS  
      pagina voor welke groep(en)  voorkeursdatum

Herfst      18 

Winter      18

Lente      18

Zomer      18

Dit ben ik     19

Ons gezin     19

In de (peuter)klas    19

Mijn opa en oma     19

Eten en drinken     20

Ziek      20

Kleding      20

Wonen      20

Verkeer      21

Feest      21

Kunst      21

BEZORGING THEMAKISTEN

Maak een keuze voor de aangevraagde themakisten:

O Wij halen de leskisten zelf op in locatie Voorburg (Koningin Julianalaan 257)

O Wij willen dat de leskisten gebracht en opgehaald worden op locatie à €15,- per kist

aan de Vliet
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THEMA- & LESKISTEN BASISONDERWIJS
     groep pagina welke groep(en)       voorkeursperiode aantal kisten 

Themakist Kunst   1/2 22              1         2  

Themakist Sprookjes   1/2 22              1         2

Themakist Ziek en gezond  1/2 23              1         2 

Themakist Kleding   1/2 23               1 leskist

Themakist Boeken   1/2 23              1         2

Themakist Verkeer en vervoer  1/2             1         2

Ik voel een voet   1/2 23             1 leskist

Het Letterwinkeltje   1-3 24            1         2

Vergeet mij nietje   3/4 25            1         2

Professor Pinguïn   3/4 26            1         2

Verhalenparel    3/4 26            1         2

Sheherazade’s kastje   4/5 27            1         2

Gids in Boekenland   5 28              1         2

De Vogels, literatuur en kunst project 5/6 28            1         2

De schatkamer van Roald Dahl  5/6 29            1         2

Het geheim van de afgebeten vingers 6/7 30            1 leskist

En de Oscar gaat naar?   7/8 32            1         2

Nepnieuws (om te houden)  7/8 32            1         2

Engelse collectie   7/8 33            1         2

Project Armoede (nieuw)  7/8 33            1         2

BOEKTOER THEMACOLLECTIE OF SPECIALE COLLECTIE

Aanvragen via www.bibliotheekaandevliet.nl/boektoer

BEZORGING LESKISTEN

Maak een keuze voor de aangevraagde leskisten:

O Wij halen de leskisten zelf op in locatie Voorburg (Koningin Julianalaan 257)

O Wij willen dat de leskisten gebracht en opgehaald worden op school à €15,- per kist

LESSEN 

LES EN LESKIST LENEN  groep pagina welke groep(en)     voorkeursperiode      locatie 

Bits, Bots & Bytes   1/2 22                school   bieb

Studio Stop Motion   3/4 26                school   bieb 

Programmeren met de MaKey MaKey 5/6 29                school   bieb

Vloggen over Boekenbabbels  6/7 31                in de bibliotheek

LES MET EENMALIG LENEN  groep pagina welke groep(en)     voorkeursdatum

Introductiebezoek kleuters  1/2 22 

Een spreekbeurt? Hoe doe je dat? 4/5 27  

Schrijversbezoek   6/7 30

Boekenkring    6/7 31 

mailto:www.bibliotheekaandevliet.nl/boektoer?subject=
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LESSEN /WORKSHOPS  groep pagina welke groep(en)  wanneer   voorkeursdatum 

De MAAKplaats voor peuters en ouders  10    maart/april 2021

De wolf die uit het boek viel*)  3 25    maart/april 2021

Gedichten schilderen (atelier rijswijk) 4 t/m 7 27/30

Op zoek in de (digitale) bibliotheek*) 6 29    september 2020

Kijken naar Kunst (atelier rijswijk) 6/7 30 

WhatsHappy / InstaGrap  7/8 32 

Kraak de break-in box    7/8 33 

*)let Op: SchOlen UIt l’dam-VOORBURG OpGeVen VIa cUltUURmenU-lV en nIet hIeR!!!

WEDSTRIJDEN
WEDSTRIJDEN   groep pagina welke groep(en) 

Tekenwedstrijd     8 34 

Jeugdkrakercompetitie oefenpakket 7/8 34  

   

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 

(TRAININGEN)

nr. training      pagina datum

D1 Opleiding Voorleescoördinator   10 start bij voldoende aanmeldingen

D2 Ouderbijeenkomst kinderopvang  10 in overleg

D3  Training interactief voorlezen baby & dreumes 10 start bij voldoende aanmeldingen 

D4 Training interactief voorlezen peuter  10 start bij voldoende aanmeldingen

D5 OPEN BOEK - Opleiding leescoördinator  11 9/9, 30/9, 28/10, 18/11, 9/12

D6 Inspiratieparade Kinderboekenweek  11 september 2020

D7 Inspiratiesessie Voorleesdagen   11/16/17 januari 2021

D8 Teamtraining Boekenkring   11 in overleg

D9 Teamtraining Begrijpend lezen & Leesbeleving 12 in overleg

D10 Teamtraining Herkennen Laaggeletterdheid 12 in overleg

D11 Teamtraining Visual Thinking Strategies  12 in overleg

D12 Teamtraining Visiespel Slim met media  12 in overleg

D13 Training Boekenkring    13 10 februari 2021

D14 Training Escaperoom in je klas   13 10 maart 2021

D15 Training Visual Thinking Strategies  13 24 maart 2021

D16 Training Creatief schrijven   13 14 april 2021

nr  aantal deelnemers    contacpersoon         e-mail            voorkeursdatum  

 

SLA DIT DOCUMENT EERST OP en verstuur het  

VERVOLGENS als BIJLAGE naar educatie@bibliotheekaandevliet.nl

aan de Vliet
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