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De Bibliotheek aan de Vliet biedt een uitgebreid en gevarieerd basisaanbod en mogelijkheden 

tot verdieping met projecten die gericht zijn op Leesbevordering, Cultuureducatie en 

Mediawijsheid. Ons programma is erop gericht leerkrachten en pedagogisch medewerkers te 

ondersteunen bij hun taak om kinderen goed te laten functioneren in de samenleving. 

doorgaande lijn
De ontwikkeling van kinderen begint al vanaf dag één. Voor zeer jonge kinderen zetten we 

in op het ontwikkelen van taalgevoel door voorstellingen en het stimuleren van voorlezen.  

Samen met de basisscholen proberen we een stimulans te geven aan nieuwsgierigheid, 

leesmotivatie en culturele interesse. Met onze lessen, leskisten en activiteiten spelen we hierop 

in en richten we ons op het ontwikkelen van de vaardigheden en talenten die kinderen nu en 

in hun toekomst nodig hebben. Bovendien investeren we in de deskundigheidsbevordering van 

leerkrachten en pedagogisch medewerkers door het geven van inspiratiesessies, trainingen en 

cursussen.

coronatijd
Deze brochure is tot stand gekomen tijdens de coronacrisis. Niemand kan  overzien wat de 

(blijvende) gevolgen zijn van deze crisis. Veiligheid voor iedereen staat wat ons betreft voorop. 

Bij de uitvoering van ons aanbod baseren we ons op de landelijk geldende veiligheidseisen. 

En dat kan betekenen dat vertrouwde producten en diensten soms op een iets andere manier 

worden uitgevoerd. De theatervoorstellingen voor peuters hebben we nog niet opgenomen 

in ons programma, maar we hebben al wel een heel aantrekkelijk aanbod 

geprogrammeerd. Zodra we dit aanbod kunnen uitvoeren, 

berichten we hier apart over in onze educatienieuwsbrief.

feedback
Jaarlijks evalueren wij ons aanbod 

op basis van de feedback die wij 

terugkrijgen. Die feedback 

zullen wij blijven ophalen en 

verwerken. 

We hopen dat ons aanbod 

weer veel aantrekkelijks 

bevat en dat jullie hier naar 

tevredenheid gebruik van zullen 

maken. 
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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 van de leergebieden:

Nederlands Kunst & Cultuur Digitale geletterdheid

de bibliotheek als partnerinhoudsopgave

Wij hebben onze programma’s voor het basisonderwijs afgestemd op bovenstaande 

leergebieden van Curriculum.nu. 
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boekstart in de kinderopvang

Het programma BoekStart heeft als doel het voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren. Als 

kinderen vroeg in aanraking komen met verhalen, wordt hun fantasie geprikkeld. Ze leren 

beter te praten met een grotere woordenschat. Om het voorlezen een structurele plek te geven 

binnen kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, kun je meedoen met het programma BoekStart in 

de Kinderopvang.

wat houdt deelname in?
• wij leiden een voorleescoördinator voor de locatie op (zie p. 10)

• het werken met een voorleesplan op de locatie

• alle medewerkers worden getraind in interactief voorlezen (zie p. 10)  

• wij adviseren voor het inrichten van een rijke leesomgeving

• wij adviseren bij de aanschaf van boekjes van baby- tot peuterboeken

• wij kunnen een inhoudelijke bijdrage leveren aan ouderbijeenkomsten

voorleesklimaat
Een goed voorleesklimaat ontstaat door goed opgeleide pedagogisch medewerkers, die 

weten welke boeken geschikt zijn voor welke leeftijd. Ook het stellen van de juiste vragen om 

gesprekken te ontlokken is een kunst om te leren. Een gezellig ingerichte voorleeshoek draagt bij 

aan een rijke leesomgeving, die kinderen stimuleert om zelf boekjes te gaan bekijken.

 

contact
Deelname aan BoekStart in de Kinderopvang is gratis voor VVE-zalen. Overige voorschoolse 

instellingen kunnen we een op maat gemaakt programma aanbieden. Neem voor meer 

informatie contact op met productontwikkelaar Loes Reichenfeld.

Het à la Carte menu van de bibliotheek bevat een basisaanbod waarmee je een stevige basis 

legt voor schriftelijke, beeldende en digitale geletterdheid. Zoek je meer verdieping dan kunnen 

wij helpen bij het vormgeven van beleid. Voor digitale geletterdheid doen wij dat middels het 

Visiespel. Binnen de Leerlijn Lezen & Literatuur of BoekStart in de Kinderopvang werken we 

structureel samen en is het (voor)leesplan van de instelling leidend. Bovendien kunnen we de 

expertise van het team (of ouders) versterken en verbreden in losse trainingen.
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een schrijversbezoek
Cijfers laten zien dat een schrijversbezoek heel motiverend werkt. Kinderen gaan er meer door 

lezen en gaan ook met meer plezier lezen. Bij het regelen en voorbereiden van een schrijversbezoek 

aan een school, speelt de bibliotheek een grote en belangrijke rol. 

bezoek aan cbs de melodie
Tijdens mijn bezoek aan CBS de Melodie merkte ik hoe effectief die voorbereiding van de 

bibliotheek was geweest. De leerlingen hadden van de afdeling educatie van de bibliotheek 

informatie gekregen over mijn werk. Mijn boeken waren door de bibliotheek ruim van tevoren in 

alle klassen neergezet. Leerkrachten en leerlingen hadden (fragmenten) van mijn boeken (voor)

gelezen, nagedacht over mijn boeken en de leerkrachten hadden samen met de leerlingen vragen 

verzonnen. 

Dankzij de inspanningen van de bibliotheek en de school 
werd het een schrijversbezoek waar de leerlingen, maar 
ik ook, met veel plezier op terugkijken. 

effect bezoek
Mijn bezoek werd door de gedegen voorbereiding veel méér dan een gezellige gastles. Het werd 

een les die een positief effect had op de taalbeleving van de leerlingen. Het feit dat een van de 

educatie-specialisten van de bibliotheek samen met mij al die klassenbezoekjes aflegde, had nog 

een ander extra effect. Leerlingen die aangaven dat ze mijn boeken leuk vonden, werden door 

Loes of Barbara meteen van nog meer boekentips voorzien. (Als je 

de boeken van Marte leuk vindt, welke boeken van andere 

schrijvers vind je dan misschien ook leuk?) Ik vond dat 

een groot pluspunt. 

meer info
Een regulier schrijversbezoek kun je 

aanvragen voor de groepen 6 en 7 

(zie p. 30). Binnen de Leerlijn Lezen & 

Literatuur zijn er meer mogelijkheden 

voor een schrijversbezoek. De 

Schoolschrijver kan dan bijvoorbeeld in de 

klas komen om les te geven (zie p. 7).

marte jongbloed aan het woord leerlijn lezen & literatuur

Foto: Marte Jongbloed op bezoek bij CBS de Melodie

verdieping leesonderwijs
Wil je dat jouw leerlingen meer plezier krijgen in lezen, beter gaan lezen en ook begrijpen wat 

ze lezen? En vind je het belangrijk om 21e eeuwse vaardigheden als digitale geletterdheid en 

kritisch denken verder te verdiepen? Of dat je leerlingen creatiever aan de slag gaan met kunst 

en schrijven? Dan is de Leerlijn Lezen & Literatuur precies waar je naar op zoek bent. 

leerdoelen
Wij sluiten met de Leerlijn Lezen & Literatuur aan bij de leerdoelen van het leergebied 

Nederlands. De leerlijn is gericht op het werken aan leesmotivatie en aan de ontwikkeling van 

literaire competentie. Daarnaast vindt er een kruisbestuiving plaats met andere leergebieden 

en kan ook gewerkt worden aan beeldende en digitale geletterdheid.

wat houdt deelname in?
Voor € 6,00 per leerling per jaar:

• leiden wij leerkrachten op tot leescoördinator (zie p. 11)

• staat je eigen lees- en mediaplan centraal

• krijg je jaarlijks een teamtraining naar keuze 

• kunnen alle leerkrachten uit je team gratis kiezen uit onze 

trainingen

• doe je jaarlijks mee aan de landelijke leesmonitor om de 

resultaten te meten

• kun je lessen van De Schoolschrijver krijgen in de klas

• kunnen we inhoudelijk bijdragen aan ouderbijeenkomsten

• krijg je tips en adviezen voor je schoolbibliotheek

eigen koers
Elke school bepaalt zijn eigen koers binnen de Leerlijn Lezen & Literatuur. Elk jaar maken de 

coördinator van de bibliotheek en de coördinator op school samen een plan waaraan gewerkt 

gaat worden. Dit kan zijn op het gebied van begrijpend lezen, creatief schrijven, het integreren 

van jeugdboeken bij zaakvakken, het ontwikkelen van een visie op het gebied van digitale 

geletterdheid of het ontwikkelen van de schoolbibliotheek.

contact
Neem voor meer informatie over de Leerlijn Lezen & Literatuur contact op met 

productontwikkelaar Loes Reichenfeld.

Foto: gecertificeerde 

leescoördinatoren
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brengt kunst dichtbij het kind
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
Voor € 54,00 per jaar:

• leen je een schooljaar één kunstwerk dat door de leerlingen zelf kan worden uitgekozen

• krijg je informatie over de techniek van het kunstwerk

• krijg je ideeën voor een les over kijken naar kunst

Het is ook mogelijk om per maand kunst 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 productontwikkelaar 

Jacqueline van Munster.

visiespel slim met media
Het visiespel is gebaseerd op het Competentiemodel Mediawijsheid van Mediawijzer.net dat 

uiteenvalt in vier competenties: begrip, gebruik, communicatie en strategie. Binnen deze 

competenties komen ook alle onderdelen van digitale geletterdheid aan de orde. Voor elke 

competentie krijg je kennisvragen, dilemma’s en beleidskeuzes voorgelegd. Aan de hand van de 

spelkaarten ga je met je schoolteam in gesprek. Tijdens het spel ontstaat een visie op digitale 

geletterdheid in relatie tot leerlingen, leerkrachten, school en ouders. 

Met het visiespel zet je goede stappen op het gebied van 
digitale geletterdheid, dat in 2022 onderdeel wordt van 
het kerncurriculum.

mediaplan
Op basis van de gevoerde discussies en gemaakte keuzes schrijft de bibliotheek een mediaplan. 

Dit plan beschrijft waar jullie als school staan op het gebied van digitale geletterdheid: wat 

doen jullie al, waar willen jullie in investeren en welke stappen moeten hiervoor worden gezet?

contact
Is de school op zoek naar een mediawijze invulling van een studiemiddag? Neem dan 

contact op met productontwikkelaar Jolanda Hugens (zie voor kosten p. 12).

mediawijsheid
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training interactief  
voorlezen

Hoe kun je met voorlezen ook werken 
aan de doelen van de kinderopvang? 
Dat leer je tijdens deze training. En hoe 
lees je voor aan baby’s en dreumesen? 
Welke boeken zijn geschikt voor deze 
jonge doelgroep? Op deze vragen krijg 
je antwoord tijdens de training.  

#voorlezen #baby #dreumes #peuter 

• training pedagogisch medewerkers

• 2 bijeenkomsten (baby/dreumes + 

peuter) van 2,5 uur

• € 25,00 per bijeenkomst

• gratis voor vve-zalen

ouderbijeenkomst

Nodig de bibliotheek uit voor een 
interactieve ouderbijeenkomst. Hierin 
gaan wij met de ouders aan de slag 
en ontdekken ze de geheimen van het 
voorlezen of maken we ze wegwijs in 
mediaopvoeding. 

#voorlezen  
#mediaopvoeding

• ouderbijeenkomst op locatie

• datum in overleg

• 1 - 1,5 uur

• € 45,00  - € 60,00

• gratis voor vve-zalen

opleiding 
voorleescoördinator

Een voorleescoördinator zorgt ervoor 
dat het voorlezen een structurele plek 
krijgt binnen de instelling. Tijdens de 
opleiding schrijven de cursisten een 
voorleesplan voor de eigen locatie. De 
cursus sluit af met een certificaat. 

#leesbevordering #voorlezen

• training pedagogisch medewerkers

• start bij voldoende aanmeldingen

• 4 bijeenkomsten van 3 uur

• € 200,00 

• gratis voor vve-zalen

de MAAKplaats

Tijdens de MAAKplaats maken peuters 
en hun ouders kennis met de biblio-
theek. We gaan samen met Kasper de 
Timmerman zagen, timmeren en een 
schroef indraaien en ondertussen zijn 
we met taal bezig. Een speciale ochtend 
voor de hele groep.

#bibliotheekles #ontdekken

• groepsbezoek peuters + ouders

• maart/april 2021

• 1 uur

• € 45,00 voor een groep

• gratis voor vve-zalen

inspiratiesessie 
voorleesdagen

Ter voorbereiding op de Voorleesdagen 
gaan we aan de slag met het Prenten-
boek Coco kan het!. We geven tijdens 
een digitale inspiratiesessie beteke-
nisvolle verwerkingstips aan de hand 
van de lesbrief in een sessie voor leer-
krachten of pedagogisch medewerkers.

#voorleesdagen #betekenisvol

• inspiratiesessie digitaal  

• januari 2021

• inclusief lesbrief + vingerpoppetje

• € 30,00 per deelnemer

• gratis voor deelnemers leerlijn L&L

inspiratieparade 
kinderboekenweek

In september bereiden we jullie voor op 
de komende Kinderboekenweek. Elke 
week verzorgen we een inspirerende 
workshop en komt de Boekenparade 
digitaal langs met boeken uit de 
Boekenberg lesbrief. Je hele team kan 
aansluiten.  

#KBW #geschiedenis #online

• kinderboekenparade online

• 2 t/m 23 september 2020

• inclusief boekenberg lesbrief

• € 40,00 deelnemer / € 125,00 school

• gratis voor deelnemers Leerlijn L&L

          *) Tijdens de corona maatregelen bieden we een alternatief

opleiding leescoördinator

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) opge-
nomen in registerleraar.nl. De cursus 
sluit af met een certificaat. 

#leesbevordering #training  
#leesplezier #leesbeleving

• cursus in bibliotheek rijswijk*)

• 5 woensdagen van 14:00 - 17:00 uur

• 9 sep, 30 sep, 28 okt, 18 nov, 9 dec  

• € 350,00 per deelnemer

• gratis voor deelnemers leerlijn L&L

de boekenkring

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 trai-
ning gebruikt worden, mag de school 
houden.

#leesbevordering #leesmotivatie 
#werkvormen

• teamtraining op school

• datum in overleg

• 2 uur

• € 450,00 inclusief boekenpakket

• gratis voor deelnemers leerlijn L&L
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visiespel slim met media

Speel met het team het visiespel  en 
geef samen handen en voeten aan 
mediawijsheid en digitale geletterd-
heid. Het resultaat is een mediaplan 
voor de school (zie p. 9).

#mediawijsheid #bewustwording  
#draagvlak #visieontwikkeling 

• teamtraining op school

• datum in overleg

• 2,5 uur

• € 450,00 per speelbord (met max 12 

deelnemers / meer borden mogelijk)

• gratis voor deelnemers leerlijn L&L

teams basisscholen

visual thinking strategies

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

#beeldende geletterdheid #kunst

• teamtraining 

• op school of kunstatelier rijswijk*)

• datum in overleg

• 2,5 uur

• € 450,00 

• gratis voor deelnemers leerlijn L&L

           *) Tijdens de corona maatregelen bieden we een alternatief

begrijpend lezen & 
leesbeleving

Begrijpend lezen kan hand in hand 
gaan met jeugdboeken. Leer er meer 
over in deze training aan de hand van 
het Nederland Leest boek Dwars door 
de storm van Martine Letterie & Karlijn 
Stoffels. 

#leesbeleving #zaakvakken 
#begrijpend lezen

• teamtraining op school

• datum in overleg

• 2 uur

• € 450,00 - inclusief boekenpakket

• gratis voor deelnemers leerlijn L&L

visual thinking strategies

Visual Thinking Strategies (VTS) leert 
de leerlingen - open en zonder oordeel 
- waar te nemen, te onderzoeken, te luis-
teren naar en voort te bouwen op elkaar 
door naar kunstwerken te kijken. Ervaar 
de basis van VTS in deze training. 

 
#beeldende geletterdheid

• training

• in kunstatelier rijswijk*)

• 24 maart 2021 / 14:00 - 16:30 uur

• € 30,00 per deelnemer

• gratis voor deelnemers leerlijn L&L

creatief schrijven

Creatief schrijven en het stimuleren van 
leesplezier gaan hand in hand. Leer-
lingen ontwikkelen door zelf te schrijven 
een beter tekstbegrip en krijgen zelf-
vertrouwen. Ervaar dit ook zelf en 
ontwikkel een aantal lessen om in de 
klas mee aan de slag te gaan.

#creatief schrijven

• training

• in bibliotheek rijswijk*)

• 14 april 2021 / 14:00 - 16:30 uur

• € 30,00 per deelnemer

• gratis voor deelnemers leerlijn L&L

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?

#onderzoekend leren #21e-eeuwse-
vaardigheden #digitale geletterdheid
 

• training

• in bibliotheek rijswijk*)

• 10 maart 2021 / 14:00 - 16:30 uur

• € 30,00 per deelnemer

• gratis voor deelnemers leerlijn L&L

leerkrachten

nieuw: herkennen 
laaggeletterdheid

Je wilt ouders graag betrekken bij het 
onderwijs van hun kinderen. Maar wat 
als de ouders zelf moeite hebben met 
lezen en schrijven? Leer met je team 
laaggeletterdheid herkennen en wat je 
voor ouders kunt betekenen. 

#laaggeletterdheid #basisvaardigheden 
#taalhuis #herkennen

• teamtraining

• op school of in bibliotheek*) 

• datum in overleg

• 1,5 uur

• gratis

*) Tijdens de corona maatregelen bieden we een alternatief

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 in de bibliotheek.

 
#leesplezier #werkvormen

• training

• in bibliotheek rijswijk*)

• 10 februari 2021 / 14:00 - 16:30 uur

• € 30,00 per deelnemer

• gratis voor deelnemers leerlijn L&L
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      Van 30 september t/m 11 oktober   

In september kun je ideeën over het thema EN TOEN krijgen tijdens de digitale Inspiratieparade 

(zie p. 11). We bieden dan verschillende workshops aan. Natuurlijk komt ook de Boekenparade 

dan online langs, waarin we aandacht schenken aan alle boeken uit de lesbrief van de 

Boekenberg. De boeken kunnen in de volgende pakketten met de lesbrief besteld worden.

en toen voor groep 1/2

Lesbrief van de Boekenberg met 
het boekenpakket: Stuiver en Pluis in het 
oude Egypte en Harrie’s hol en Oet en 
Drap, een verhaal over holbewoners. 

#lespakket #KBW

• lesbrief Boekenberg met 3 boeken

• € 52,00 

• om te houden

en toen voor groep 3/4

Lesbrief van de Boekenberg met 
het boekenpakket: Wat een geschiedenis! 
en Ragnar en de walvis en Ontsnapt! 
theaterlezen over toen.  

#lespakket #KBW

• lesbrief Boekenberg met 3 boeken

• € 52,00 

• om te houden

en toen voor groep 5/6

Lesbrief van de Boekenberg met het 
boekenpakket: Gruwelijke geschiedenis 
van de hele wereld en Een echte held en 
Ik heet Reinier en ons huis is afgebrand.

#lespakket #KBW

• lesbrief Boekenberg met 3 boeken

• € 52,00

• om te houden

en toen voor groep 7/8

Lesbrief van de Boekenberg met het 
boekenpakket:  Toen het oorlog was en 
De gijzelaar en de bastaard en Offerkind.

 
#lespakket #KBW

• lesbrief Boekenberg met 3 boeken

• € 52,00 

• om te houden

kinderboekenweek 2020 - en toen?

boektoer

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

#lenen #themacollectie

• themacollectie lenen

• leentermijn 8 weken

• 40 boeken

• € 40,00

groepspas

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

#lenen #schooljaar

• leentermijn 8 weken

• periode september t/m juni

• 40 boeken per keer

• € 40,00

lenen met de groep

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 #begeleiding

• leentermijn 8 weken*)

• 2 boeken per leerling

• € 30,00 (tot 20 leerlingen)

• € 60,00 (vanaf 20 leerlingen)

kunst lenen

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

#lenen #schooljaar #kunst

• kunstabonnement

• kunstwerk in de klas

• leentermijn schooljaar

• € 54,00 

groep 1 t/m 8 

*) Tijdens de corona maatregelen bieden we een alternatief
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• inspiratiesessie digitaal  

• januari 2021 

• inclusief lesbrief + vingerpoppetje

• € 30,00 per deelnemer

• gratis voor vve-zalen

lesbrief met vertelplaten

Met de vertelplaten van Coco kan het!  kun 
je nog beter voorlezen in de groep. Bestel 
de vertelplaten samen met de lesbrief en 
het vingerpoppetje van Coco. Dan krijg je 
genoeg ideëen om in de groep betekenisvol 
aan de slag te gaan tijdens de Nationale 
Voorleesdagen.

#voorleesdagen #lesbrief #vertelplaten

voorleesvertelling peuters

Rondom de Nationale Voorleesdagen is 
het natuurlijk voorleesfeest op de groep. 
Wij komen graag bij jullie langs met de 
interactieve voorleesvertelling Coco kan 
het! Elke groep krijgt bij een bezoek de 
lesbrief, het mini-boekje en een vinger-
poppetje van Coco cadeau. 

#voorleesdagen #voorleesvertelling

Ter voorbereiding op de Nationale Voor-
leesdagen gaan we met de pedagogisch 
medewerkers aan de slag. Tijdens deze 
digitale inspiratiesessie geven we tips 
voor betekenisvolle verwerking van het 
boek Coco kan het! Zo komt het prenten-
boek tot leven. 

#voorleesdagen #training #online

• lesbrief met vertelplaten

• inclusief vingerpoppetje

• € 40,00

• om te houden

         *) Tijdens de corona maatregelen bieden we een alternatief

• op de groep*)

• inclusief mini-boekje, lesbrief + 

vingerpoppetje

• januari 2021

• 30 minuten

• € 40,00 / gratis vve-zalen

inspiratiesessie pedagogisch  
medewerkers

voorlezen op maat

Maak het voorlezen speciaal door een 
vrijwilliger regelmatig te laten voorlezen. 
De peuters of kleuters bouwen een band 
op met de voorlezer. De bibliotheek bege-
leidt de vrijwilliger bij de keuze van de 
boeken, het gebruik van het vertelkastje 
en het interactief voorlezen. 

#voorlezen

• in de bibliotheek*) 

• inclusief mini-boekje, lesbrief + 

vingerpoppetje

• januari 2021

• 30 minuten

• € 40,00 / € 10,00 vve-scholen

*) Tijdens de corona maatregelen bieden we een alternatief

voorleesvertelling kleuters

Beleef met de groep het verhaal van Coco 
kan het! in een interactieve voorleesvertel-
ling. Elke groep krijgt de lesbrief met tips 
voor betekenisvolle verwerking in de klas. En 
natuurlijk ook het vingerpoppetje en mini-
boekje zodat je het verhaal na het bezoek 
nog kunt naspelen met de kleuters in de klas.

#voorleesdagen #voorleesvertelling

inspiratiesessie leerkrachten

Om extra goed toegerust te zijn voor de 
Nationale Voorleesdagen, kunnen leer-
krachten ook de inspiratiesessie volgen. We 
gaan hierin aan de slag met de lesbrief en 
het prentenboek Coco kan het!  Het verhaal 
komt tot leven en we geven betekenisvolle 
verwerkingstips.

#voorleesdagen #training #online

• (twee) wekelijks

• in de groep

• 30 minuten per keer

• gratis

• inspiratiesessie digitaal  

• januari 2021 

• inclusief lesbrief + vingerpoppetje

• € 30,00 per deelnemer

• gratis voor deelnemers leerlijn L&L
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themakist zomer

In de zomer is het lekker warm. Speel 
met de materialen het verhaal van 
Boer Boris die naar zee gaat na of van 
Floortje die een duik in het water neemt 
in Plons! Met handpop Saar beleef je 
samen zomerse avonturen in Saar in de 
zomer. Kijk samen hoe de zomer eruit-
ziet in het kijk- en zoekboek Zonnige 
zomer.

Vertelplaten: Boer Boris gaat naar zee 
met vingerpoppetje en Plons!

• leentermijn 3 weken 

• € 20,00 

• gratis voor vve-zalen

themakist lente

In de lente leggen alle vogels een ei. 
Ook Dottie legt eieren en krijgt kuiken-
tjes. Beleef het mee met kip Dottie 
en de eieren die langzaam krakken 
en open gaan. Maar ook Saar, Karel, 
Anna, Sammie, Eekhoorn of Fien & Milo 
beleven de lente. Kijk samen hoe de 
lente eruitziet in het kijk- en zoekboek 
Leve de lente.

Vertelplaten: We hebben er een geitje bij 
met vingerpoppetje 

• leentermijn 3 weken 

• € 20,00 

• gratis voor vve-zalen

themakist winter

In de winter is het meestal koud en ligt 
er sneeuw. Beleef het samen met Saar, 
Anna, Sammie, Kaatje of Fien & Milo. 
Met handpop Saar en de poppen Fien & 
Milo is dat extra leuk. En ook Eekhoorn 
in de winter beleeft een avontuur. Kijk 
samen hoe de winter eruitziet in het 
kijk- en zoekboek Wat een winter.

Vertelplaten: Kleine IJsbeer met handpop 
van een ijsbeer 

• leentermijn 3 weken 

• € 20,00 

• gratis voor vve-zalen

themakist herfst

In de herfst kun je van alles beleven. 
Samen met handpop Saar en de boeken 
van Saar, Karel, Anna en Sammie 
beleven de peuters de herfst. Maak 
samen het geluid van de regen na met 
de trommelstokjes en regenkoker. Kijk 
hoe de herfst eruitziet in het kijk- en 
zoekboek Het is herfst.

Vertelplaten: Eendje in de regen met Kiki 
knuffel 

• leentermijn 3 weken 

• € 20,00 

• gratis voor vve-zalen

themakist in de (peuter)klas

Hoe gaat het er aan toe in de peuter-
klas? Kas laat het zien met zijn nieuwe 
vriendje Aylan in Bij Kas in de klas. In 
Saar gaat naar school komen we Kas 
ook weer tegen. Handpoppen Saar, Kas 
en Aylan zitten dan ook in deze kist. 
Ook Milan, Karel, Jules, Mila, Gansje 
en Dribbel gaan (voor het eerst) naar 
school.

Vertelplaten: Kiki gaat naar school met 
Kiki knuffel

• leentermijn 3 weken 

• € 20,00 

• gratis voor vve-zalen

themakist ons gezin  
(mijn familie)

Wat kun je doen met mama, papa of 
een nieuw broertje of zusje? Dans met 
papa De wiebelbillenboogie of speel 
verstoppertje met mama in Waar is 
Dribbel? En beleef het krijgen van een 
broertje of zusje mee met de hand-
poppen van Kas en Saar en de boeken 
Kas wordt grote broer en Saar wordt 
grote zus.

Vertelplaten: De wiebelbillenboogie met 
vingerpoppetje

• leentermijn 3 weken 

• € 20,00 

• gratis voor vve-zalen

themakist dit ben ik  
(mijn lichaam)

Met je zintuigen kun je voelen – proeven 
– ruiken. En dat is precies wat Nellie & 
Cezar ook doen. Samen met de knuffels 
van Nellie & Cezar kun je dat nadoen. 
Of gezichtsuitdrukkingen uitproberen 
met Gekke bekken, Tijn is boos of Bang, 
boos, blij. Gebruik de boeken samen met 
de handpoppen of het memospel met 
gezichtsuitdrukkingen.

Vertelplaten: Kok heeft een boze bui met 
koksmuts

• leentermijn 3 weken 

• € 20,00 

• gratis voor vve-zalen

themakist mijn opa en oma  
(mijn familie)

Met de opa en oma handpoppen kun 
je de verhalen uit de boeken naspelen. 
Samen met handpop Kas ga je dan op 
bezoek bij opa en oma met het boek Kas 
bij opa en oma. En in het boek Mijn lieve 
familie ontmoet je nog meer familie. 
Maar het is ook leuk om met knuffel 
Nijntje te lezen in de grote versie van 
Opa en oma Pluis.

Vertelplaten: Dat ben jij Kiki  met Kiki 
vingerpoppetje

• leentermijn 3 weken 

• € 20,00 

• gratis voor vve-zalen
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Ben je lid van de bibliotheek?
Bekijk de voorleesfilmpjes

KIJK EN LUISTER 
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jeugdbibliotheek.nl/voorleesfilmpjes
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themakist wonen

Wie komt er in mijn huisje? Harry is 
zijn huis kwijt en Kas gaat verhuizen 
naar een ander huis. Kleine muis zoekt 
een huis, maar past nergens in met de 
grote appel. Speel de verhalen na met 
handpop Kas, vingerpoppetjes Harry en 
Muis en de poppen Fien & Milo. 

Vertelplaten: Een huis voor Harry en 
Kleine Muis zoekt een huis 
met vingerpoppetjes

• leentermijn 3 weken 

• € 20,00 

• gratis voor vve-zalen

themakist kleding

Welke kleertjes hebben Kaatje en Karel? 
En wat trekken Fien & Milo aan? Saar 
krijgt nieuwe schoenen en ook Ella 
krijgt nieuwe schoenen in Ik wil die! 
Speel het samen na met de prachtige 
rode schoentjes. Muis verkleedt zich. 
Maar van wie zou die sok toch zijn? 
Ontdek het samen met de peuters in 
Van wie is die sok?

Vertelplaten: Ik wil die met rode 
schoentjes

• leentermijn 3 weken 

• € 20,00 

• gratis voor vve-zalen

themakist eten en drinken

Rupsje Nooitgenoeg blijft maar eten. 
Bekijk het samen met het levensgrote 
prentenboek met het rupsje dat echt 
door de gaten van het fruit heen kan 
kruipen. Ga samen aan tafel met de 
poppen Fien & Milo. Ook Kikker heeft 
honger en laat dit met gekke wiebe-
logen zien. 
 
Vertelplaten: Hap voor hap en Rupsje 
Nooitgenoeg met knuffel

• leentermijn 3 weken 

• € 20,00 

• gratis voor vve-zalen

themakist ziek

Kleine Beer en Kas zijn allebei ziek. En 
Kaatje en Saar gaan naar de dokter. Je 
kunt het naspelen met de EHBO-koffer 
en de handpoppen van Kas en Saar. En 
met de handpop van Dikkie Dik ga je 
samen pleisters plakken. 
 

Vertelplaten: Dikkie Dik gaat pleisters 
plakken met handpop Dikkie Dik 

• leentermijn 3 weken 

• € 20,00 

• gratis voor vve-zalen

themakist kunst

Peuters zijn eigenlijk Kunstenaars in 
de dop. Ga met ze experimenteren 
met vormen en kleuren, net als Prinses 
Arabella. En bezoek samen met Nijntje 
of Muis het museum. 

Vertelplaten: Prinses Arabella maakt 
kleuren met handpop Prinses Arabella

• leentermijn 3 weken 

• € 20,00 

• gratis voor vve-zalen

themakist feest

Deze feestelijke themakist bereidt 
peuters voor op een feestje of 
verjaardag. Saar en Dikkie Dik zijn jarig. 
Speel samen verstoppertje met Bertje 
Beer in Beestenfeest! en pas op voor 
Tijger als hij slaapt. 

Vertelplaten: Ssssst! Tijger slaapt met 
vingerpoppetje, Dikkie Dik is jarig en 
Saar is jarig met handpoppen 

• leentermijn 3 weken 

• € 20,00 

• gratis voor vve-zalen

themakist verkeer

Toet, Toet, daar gaan we! Nijntje en 
Kaatje gaan op de fiets, Jelle met de 
trein en Boer Boris gaat met verschil-
lende voertuigen naar de markt. Anna 
beleeft samen met haar konijn een heel 
avontuur. En Van wie is die auto? Ontdek 
het samen. En kijk in het Trein Zoekboek 
welke voertuigen je ziet.

Vertelplaten: Nijntje op de fiets met 
knuffel Nijntje 

• leentermijn 3 weken 

• € 20,00 

• gratis voor vve-zalen
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leskist ik voel een voet!

Ga met de bijbehorende dieren op 
onderzoek en ervaar dat niets is wat het 
lijkt. Een leskist rondom het spannende 
prentenboek Ik voel een voet!.

#illusie #welk dier #nacht

• leentermijn 5 weken 

• € 30,00 

• € 10,00 vve-scholen

themakist boeken

Een themakist met boeken over boeken 
en de bibliotheek. Met de knuffel van 
Muis laat je het verhaal Muis in de 
bibliotheek tot leven komen.

#boeken #bibliotheek

• leentermijn 5 weken 

• € 30,00 

• € 10,00 vve-scholen

 groep 1  en 2 

themakist kleding

Trek zelf de boekenbroek aan en vertel 
over het thema kleding. Met de materi-
alen en boeken over kleding tover je de 
klas om tot een echt verkleedfeest.

#kleding # verkleden #feest

• leentermijn 5 weken 

• € 30,00 

• € 10,00 vve-scholen

themakist ziek en gezond

Zing mee met de groente-cd en lees de 
verhalen over gezond en ziek zijn. Speel 
met pop Rosalie het verhaal van Kleine 
Rosalie is ziek na.

#gezond #ziek #ziekenhuis

• leentermijn 5 weken 

• € 30,00 

• € 10,00 vve-scholen

*) Tijdens de corona maatregelen bieden we een alternatief

bits, bots & bytes

Sluit vriendschap met Blue Bot, 
de robot. Tijdens de introductieles 
ontdekken kleuters en leerkracht dat 
iedereen kan programmeren. Daarna 
komt/blijft de Blue-Bot in de klas voor 
vier weken programmeerplezier.

#programmeren #robot #app #BYOD

• les*) en lenen

• les 60 minuten

• leentermijn 4 weken

• € 45,00 in de bibliotheek

• € 75,00 op school

groep 1 en 2

themakist sprookjes

Ga je mee naar sprookjesland? Een kist 
vol boeken, luistercd’s, dvd’s, vertel-
platen en magische voorwerpen uit 
verschillende sprookjes.

#sprookjes

• leentermijn 5 weken 

• € 30,00 

• € 10,00 vve-scholen

themakist kunst

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

#kunst #museum

• leentermijn 5 weken 

• € 30,00 

• € 10,00 vve-scholen

introductiebezoek kleuters

De bibliotheek ligt vol met wortels. Hoe 
kan dat nou? Je gaat samen met de kleu-
ters op zoek naar de eigenaar van deze 
wortels. Aan de hand van het prenten-
boek Gezocht: Koen Konijn, boekenboef 
maken de kleuters kennis met de biblio-
theek. Elk kind leent bovendien een 
eigen prentenboek.

#bibliotheekbezoek #lenen #leesplezier 

• les en eenmalig lenen 

• in de bibliotheek*)

• 60 minuten

• € 45,00 / € 15,00 vve-scholen
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groep 1 en 2 groep 2 en 3

vergeet mij nietje

Duik samen in het prentenboek Vergeet 
mij nietje van Milja Praagman en 
besteed aandacht aan vriendschap 
in woord en beeld. Kinderen ervaren 
verschillende emoties van vriendschap 
door de bijzondere verwerkingen. Een 
integraal project met literatuur, erfgoed 
en beeldende vorming. 

#kunst #emoties #vriendschap 
#poëzie

• leskist lenen

• leentermijn 5 weken 

• € 30,00

de wolf die uit het boek viel

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? De kinderen nemen zelfs een 
kijkje achter de schermen.  

#bibliotheekles

• introductieles 

• in de bibliotheek*)

• maart/april 2021

• 60 minuten 

• € 45,00  

• gratis scholen Cultuurmenu-LV

*) Tijdens de corona maatregelen bieden we een alternatief

leskist het letterwinkeltje

Vanuit Het Letterwinkeltje van Opa 
Brom ga je aan de slag met letters en 
letterboeken. Een kist vol ideeën om een 
eigen letterwinkeltje in de klas mee te 
bouwen. Introduceer elke dag een letter 
en maak nieuwe woorden. Voor begin-
nende lezers in groep 2 en 3.

#letters #beginnende geletterdheid

• leentermijn 5 weken 

• € 30,00 

• € 10,00 vve-scholen

woeste willem voorlezen 
met verhaalbegrip nieuw

Het prentenboek Woeste Willem leent 
zich goed voor begrijpend luisteren. 
In de lesbrief staan 5 voorleessessies 
uitgewerkt waarmee je steeds dieper 
het verhaal in duikt. De kleuters leren 
hierdoor hoe verhalen werken. Voor-
lezen met verhaalbegrip legt daarmee 
een basis voor begrijpend lezen later. 

#verhaalbegrip #begrijpend luisteren

• lesbrief met prentenboek

• € 11,00 - gratis voor vve-scholen en 

deelnemers aan de leerlijn L&L

• om te houden

kinderboekenweek pakket

Lesbrief van de Boekenberg met het 
boekenpakket voor groep 1/2: Stuiver en 
Pluis in het oude Egypte en Harrie’s hol 
en Oet en Drap, een verhaal over holbe-
woners.  

#lespakket #KBW 
#lesbrief  
#geschiedenis 

• lesbrief met 3 boeken

• € 52,00 

• om te houden

voorkom de zomerdip en laat leerlingen meedoen met vakantielezen

Met het programma Vakantielezen stimuleert de Bibliotheek kinderen om tijdens de 
zomervakantie te blijven lezen. Daarmee blijft niet alleen het leesniveau op peil, maar 
ervaren kinderen ook dat lezen overal en altijd leuk is. Op de camping, in de tuin, aan het 
strand of op de trampoline: in de zomer kun je overal lezen.

Tijdens de digitale Thuiseditie gaan kinderen op schattenjacht. Ze reizen langs de zes 
‘landen’ van de Vakantielezen-landkaart. Kinderen uit groep 3 en 4 kunnen met hun 
gezin, maar ook zelfstandig, de opdrachten uitvoeren en stickers verdienen.  
Meer info volgt via de educatienieuwsbrief.
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sheherazade’s kastje

In ieder laatje van Sheherazade’s kastje 
vinden leerlingen een ander voorwerp. 
Ieder voorwerp symboliseert een ander 
genre boek. Op avontuurlijke wijze 
ontdekken de kinderen zo diverse 
genres en ontwikkelen hun eigen 
voorkeuren. Een spannende ontdek-
kingstocht voor de hele klas met een kist 
vol boeken.

#genres #leesplezier

• leskist lenen

• leentermijn 5 weken 

• € 30,00

gedichten schilderen

Leerlingen luisteren naar hun gevoel 
en brengen een gedicht tot leven. Zo 
maken ze hun eigen schilderij met 
voorbeelden uit de Kunstuitleen. Ieder 
maakt zo een persoonlijke interpretatie 
van het gedicht. De schilderijen mogen 
vanzelfsprekend mee naar school met 
het gekozen gedicht op de achterkant.

#poëzie #schilderen

• workshop taal & kunst 

• in het kunstatelier in rijswijk*)

• 90 minuten

• € 100,00

een spreekbeurt?  
hoe doe je dat?

Een spreekbeurt moeilijk? Nee hoor, 
leerlingen leren een onderwerp te 
kiezen vanuit hun eigen interesse. Waar 
willen ze meer over weten? In duo’s 
werken ze tijdens de les aan de basis van 
hun spreekbeurt. Daarna werken ze er 
verder aan op school met hun geleende 
boek.

#spreekbeurt #informatievaardigheden

• introductieles in de bibliotheek*) 

• een boek per leerling lenen

• 60 minuten / leentermijn 4 weken 

• € 45,00

groep 4 en 5

*) Tijdens de corona maatregelen bieden we een alternatief

kinderboekenweek pakket

Lesbrief van de Boekenberg met het 
boekenpakket voor groep 3/4: Wat een 
geschiedenis! en Ragnar en de walvis en 
Ontsnapt! theaterlezen over toen.  

#lespakket #KBW #lesbrief 
#geschiedenis

• lesbrief met 3 boeken

• € 52,00 

• om te houden

groep 3 en 4

studio stop motion

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 gebruik van eigen tablet 
kun je daarna zelf aan de slag.  

#poëzie #filmen #animatie #BYOD

• introductieles*) en leskist lenen

• 60 minuten / leentermijn 4 weken 

• € 45,00 in de bibliotheek

• € 75,00 op school

verhalenparel

Laat leerlingen verschillende 
verhaalsoorten ontdekken met de 
verhalenparel. De kleur van de parel in 
de schelp geeft aan welk verhaal je gaat 
voorlezen: over water, liefde, goud of de 
natuur. Een leskist vol inspiratie om het 
voorlezen extra aantrekkelijk te maken 
en genres te leren kennen.

#genres #leesplezier
 

• leskist lenen

• leentermijn 5 weken 

• € 30,00

                  *) Tijdens de corona maatregelen bieden we een alternatief

professor pinguïn

Sofie en de pinguïns laten zien hoe leuk 
onderzoekend leren met de verschil-
lende 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? 

#mediawijsheid #presenteren 
#informatievaardigheden

• leskist lenen

• leentermijn 5 weken 

• € 30,00
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de schatkamer van 
roald dahl

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. 
Een leskist vol schatten van de bekende 
kinderboekenschrijver.

#schrijver #leesplezier

• leskist lenen

• leentermijn 5 weken 

• € 30,00

programmeren met 
de makey makey

Met de MaKey MaKey maak je van 
een voorwerp  een toetsenbordknop. 
Hiermee gaan leerkracht en leerlingen 
als 21-eeuwse uitvinders aan de slag om 
een beeldgedicht te programmeren. Met 
de leskist verandert je klas in een lab. 

#programmeren #regels #BYOD #poëzie

• introductieles*) en leskist lenen

• 60 minuten 

• leentermijn 4 weken 

• € 45,00 in de bibliotheek

• € 75,00 op school

op zoek in de 
(digitale) bibliotheek

De leerlingen maken kennis met de digi-
tale mogelijkheden van de bibliotheek. 
Ook krijgen ze tips voor handige sites 
voor werkstuk en spreekbeurt. In de 
quiz kunnen ze laten zien wie de slimste 
zoeker is van de klas. 

#informatievaardigheden

• opzoekles*) 

• in september 2020

• 60 minuten  

• € 45,00 in de bibliotheek

• gratis scholen Cultuurmenu-LV

groep 6groep 5 en 6

*) Tijdens de corona maatregelen bieden we een alternatief

de vogels - literatuur 
en kunstproject

Duik in het prachtige prentenboek 
van De vogels van Ted van Lieshout en 
Ludwig Volbeda en verras de leerlingen 
met zes vakoverstijgende activiteiten. 
Een bijzonder literatuur en kunstproject 
over de stem van de beelden in de stad.

#beelden #kunst #verdiepend kijken 
# beeldende geletterdheid

• leskist lenen

• leentermijn 5 weken 

• € 30,00

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.

#genres #leesplezier

• leskist lenen

• leentermijn 5 weken 

• € 30,00

kinderboekenweek pakket 
en toen?

Lesbrief van de Boekenberg met het 
boekenpakket voor groep 5/6: Gruwe-
lijke geschiedenis van de hele wereld en 
Een echte held en Ik heet Reinier en ons 
huis is afgebrand.

 
#lespakket #KBW  
#lesbrief  
#geschiedenis 
 

• lesbrief met 3 boeken

• € 52,00 

• om te houden

groep 5 groep 5 en 6

Met de VakantieBieb 
trakteert de biblio-
theek op leesplezier 
tijdens de vakantie.  
 
Het zomercadeautje 
van de Bibliotheek.

Attendeer de leerlingen op deze gratis 
mogelijkheid!

De vakantieBieb  
is voor de jeugd  
open van 1 juni  
tot en met  
31 augustus 2020 
 
www.vakantiebieb.nl



jeugdbibliotheek.nl/werkstuk

VIND INFORMATIE 
VOOR JE 
SCHOOLOPDRACHT

Info voor Werkstuk & Spreekbeurt
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groep 6 en 7

boekenkring

Wil je leerlingen enthousiast krijgen 
voor lezen? Laat ze dan opdrachten 
doen in de Boekenkring. Een werkvorm 
die je eindeloos kunt variëren. En de 
leerlingen oefenen gelijk om te presen-
teren. Wij geven een voorbeeldles en 
met de geleende boeken hou je zelf een 
volgende boekenkring in de klas. 

#lenen #leesplezier

• les en een boek per leerling lenen

• in de bibliotheek*)

• 90 minuten / leentermijn 4 weken 

• € 45,00

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 voor het maken 
van een Boekenbabbel. Tijdens de voor-
beeldles ontdekken de leerlingen hoe 
leuk het is om de leeservaring via een 
vlog met elkaar te delen!

#lenen #vloggen #leesplezier #BYOD

• introductieles en leskist lenen

• in de bibliotheek*)

• 90 minuten / leentermijn 4 weken 

• € 45,00

*) Tijdens de corona maatregelen bieden we een alternatief

kijken naar kunst (vts)

Met Visual Thinking Strategies (VTS) 
leren de leerlingen om beter te kijken 
naar een kunstwerk met als centrale 
vragen: Wat gebeurt er in dit kunst-
werk? Waaraan zie je dat? Wat kunnen 
we nog meer ontdekken? Dit stimuleert 
het kritisch denken en vergroot het 
verwoorden van je gedachten.

#kunst #kijken #beeldende geletterdheid 

• workshop kijken & kunst

• in het kunstatelier in rijswijk*)

• 60 minuten

• €45,00

het geheim van de afgebeten 
vingers

Leerlingen ontdekken hun leesvoorkeur 
door hun hand te steken in La Bocca 
della Verità (= Mond der Waarheid). Een 
spannende zoektocht.

#leesplezier #genres

• leskist lenen

• leentermijn 5 weken 

• € 30,00

schrijversbezoek

Laat de leerlingen kennismaken met 
een kinderboekenschrijver. Je kunt het 
bezoek goed voorbereiden met een 
tas vol geleende boeken. Zo maken de 
leerlingen van tevoren alvast kennis met 
de boeken van de auteur en kunnen ze 
leuke vragen bedenken. Na het bezoek 
ontvangen ze een gesigneerd boek om 
te houden (zie ook p. 6).

#schrijver #leesbevordering
• in de bibliotheek of in de klas*)

• 60 minuten

• gesigneerd boek cadeau

• € 130,00

groep 6 en 7

          *) Tijdens de corona maatregelen bieden we een alternatief

gedichten schilderen

Leerlingen luisteren naar hun gevoel 
en brengen een gedicht tot leven. Zo 
maken ze hun eigen schilderij met 
voorbeelden uit de Kunstuitleen. Ieder 
maakt zo een persoonlijke interpretatie 
van het gedicht. De schilderijen mogen 
vanzelfsprekend mee naar school met 
het gekozen gedicht op de achterkant.

#poëzie #schilderen

• workshop taal & kunst 

• in het kunstatelier in rijswijk*)

• 90 minuten

• € 100,00
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groep 7 en 8

engelse collectie

Een gevarieerde themakist met Engelse 
boeken. Geschikt voor zowel de begin-
nende als de gevorderde lezers. De kist 
bevat daarom prentenboeken, strip-
boeken, leesboeken op verschillende 
niveaus, informatieve boeken en een 
paar luisterboeken voor de zeer gevor-
derde leerling.

#leesplezier #Engels

• themakist lenen

• leentermijn 5 weken 

• € 30,00

kraak de break-in box

In deze les verkennen kinderen staps-
gewijs 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

• les in de bibliotheek*)

• 90 minuten

• € 45,00 

*) Tijdens de corona maatregelen bieden we een alternatief

nieuw: project armoede 
doorbreek de cirkel

Maak armoede bespreekbaar. Met deze 
leskist ervaren leerlingen via jeugd-
boeken wat het betekent om arm te zijn. 
Ze gaan samen op onderzoek en presen-
teren hun bevindingen aan het eind van 
het project. Lezen wordt zo betekenisvol 
en je stimuleert begrip voor een ander. 
Een project waarin Burgerschap, Mens 
& Maatschappij en Lezen samenkomen. 

#leesbeleving #solidariteit 
#beeldvorming

• leskist lenen

• leentermijn 10 weken 

• € 30,00

groep 7 en 8

whatshappy / instagrap

Gesprekken vanuit WhatsApp of Insta-
gram 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.

#pesten #social media #netiquette

 

• les op school*)

• 75 minuten

• € 45,00

en de oscar gaat naar?

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. 

#leesplezier #film

• leskist lenen

• leentermijn 5 weken 

• € 30,00

nepnieuws

Ga op mediamissie met de klas. En 
leer hoe je met een getraind oog het 
nepnieuws herkent.

#mediawijsheid #bewustwording 
#kritische houding #beoordelen 

• lesmateriaal

• € 15,00

• om te houden

kinderboekenweek pakket

Lesbrief van de Boekenberg met het 
boekenpakket voor groep 7/8:  Toen 
het oorlog was en De gijzelaar en de 
bastaard en Offerkind.

#lespakket #KBW  
#lesbrief  
#geschiedenis 
 

• lesbrief met 3 boeken

• € 52,00 

• om te houden

            *) Tijdens de corona maatregelen bieden we een alternatief



campagnes, bestellen en contact

BESTEL DE OFFICIËLE LESPAKKETTEN EN MATERIALEN VAN DE LEUKSTE KINDERBOEKEN-CAMPAGNES

E E N  S C H O O L J A A R  V O L  L E E S P L E Z I E R !

Kinderboekenweek 2020Nederland Leest Junior 2020
De Nationale Voorleeswedstrijd 2020/2021

De Nationale Voorleesdagen 2021Kinderjury 2021

De KinderboekenGids 2020 / 2021

Logo lockup 

Logo lockup
op donkere achtergond 

Bestel uiterlijk 20 mei opkinderboekengids.nl

3534

KINDERBOEKENCAMPAGNES

kinderboekenweek 
30 september t/m 11 oktober 2020 

Thema En toen?  

Boek de Kinderboekenparade voor het hele 

team (zie p. 11) en bestel lesbrieven met 

boekenpakketten (zie p. 14).

nederland leest junior 
1 t/m 30 november 2020 

Boek Dwars door de storm van Martine 

Letterie en Karlijn Stoffels staat centraal.

nationale voorleesdagen 
20 t/m 30 januari 2021 

Prentenboek van het jaar Coco kan het! 

van Loes Riphagen. Bestel de lesbrief met 

een voorleesvertelling, vertelplaten en/of 

inspiratiesessie (zie p. 16-17).

nederlandse kinderjury 
3 maart t/m 16 mei 2021 

De leesperiode is van 3 maart t/m 9 mei en 

de Stemweek is van 10 t/m 16 mei. 

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

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

mediawijsheid
Jolanda Hugens - jhugens@bibliotheekaandevliet.nl

contactpersonen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze productontwikkelaars: 

bestellen
Alle diensten kunnen het hele schooljaar worden aangevraagd via het inschrijfformulier of 

digitaal via onze website www.bibliotheekaandevliet.nl

afhalen en bezorgen
Alle bestelde leskisten en themakisten kunnen kosteloos opgehaald worden in onze locatie 

in Voorburg. Maar het is ook mogelijk om de leskisten op school af te laten leveren. Voor het 

bezorgen en ophalen van een kist op school berekenen wij € 15,00 per kist.

groep 7 en 8 - wedstrijden

tekenwedstrijd 

Elk jaar organiseren de plaatselijke 
afdelingen van de Lions in zowel Rijswijk 
als Leidschendam-Voorburg een Vredes- 
posterwedstrijd. 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 prijsuit-
reiking plaats in de bibliotheek.

#tekenen #ontwerpen 

• opgeven via inschrijfformulier

• deelname gratis

• september/oktober 2020

mediamasters 

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. MediaMas-
ters kan het hele schooljaar worden 
gespeeld, met als hoogtepunt de lande-
lijke wedstrijd tijdens de Week van de 
Mediawijsheid in november.

#digitale geletterdheid 

• opgeven via www.mediamasters.nl

• deelname gratis

• november 2020

nationale 
voorleeswedstrijd 

Wil je het leesplezier in groep 7 en 
8 stimuleren? Doe dan mee met de 
Nationale Voorleeswedstrijd en hou een 
schoolkampioenschap. Geef je school-
kampioen op voor 1 december 2020. De 
lokale voorronde in theater Ludens vindt 
plaats in februari 2021.

#voorlezen #leesplezier

• deelnamepakket aanvragen en 

kampioen opgeven via www.

denationalevoorleeswedstrijd.nl

• deelname gratis

• november 2020-februari 2021

jeugdkrakercompetitie 

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.

#digitale geletterdheid 
#informatievaardigheden
• opgeven via www.

jeugdkrakercompetitie.nl

• vergoeding voor deelname per team

• mei 2021



aan de Vliet

Voorburg (afhalen leskisten)
Koningin Julianalaan 257 • 2273 JG Voorburg

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

Leidschendam
Fluitpolderplein 5 • 2262 ED Leidschendam

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

Telefoon: 070 - 2400 250

E-mail: educatie@bibliotheekaandevliet.nl

Alle prijzen zijn exclusief BTW. 

Druk- en zetfouten voorbehouden.

 /dBadV      @dBadV     /dBadV 

www.bibliotheekaandevliet.nl

adressen
Foto: Lokale voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd in Theater Ludens, februari 2020


