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INLEIDING
De bibliotheek, uw partner
De Bibliotheek aan de Vliet heeft een uitgebreid en gevarieerd basisaanbod met projecten die
gericht zijn op leesbevordering, cultuureducatie en mediawijsheid. Onze leskisten en lessen
dragen bij aan de ontwikkeling van uw kinderen!
Leesbevordering
Het is bewezen dat kinderen die veel lezen het beter doen op school en beter meekomen in de
(digitale) maatschappij. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk is het lastig om kinderen genoeg en
met plezier te laten lezen. Met inspirerende werkvormen kun je kinderen enthousiasmeren, zodat
ze met meer plezier lezen. In de leskisten worden kant-en-klare werkvormen gecombineerd met
aansprekende boeken.
Wilt u echter een nieuwe impuls geven aan de leescultuur op uw school, dan bieden wij bovenop
het basisaanbod de mogelijkheid om te kiezen voor deskundigheidsbevordering van het team, het
opleiden van een leescoördinator of deelname aan de Leerlijn Lezen & Literatuur. Hiermee kunt u
uw school profileren als een school die leesbeleving hoog in het vaandel heeft staan.
Cultuureducatie
Op de basisschool wordt een fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen, van
de kennismaking met kunst en cultuur tot de ontwikkeling van eigen talenten. In het basisaanbod
maken kinderen kennis met kunst en cultuur via het cultuurmenu in Leidschendam-Voorburg,
het Erfgoedspoor in Rijswijk en de workshops bij de Kunstuitleen in Rijswijk.
Bij de Kunstuitleen in Rijswijk kunt u ook terecht om uw project feestelijk af te sluiten. De ruimte
van de Kunstuitleen en het Kunstatelier zijn hiervoor beschikbaar en u kunt met leerlingen
samen een tentoonstelling inrichten. Een uitgelezen kans om ouders het werk van hun kinderen
te laten zien in een inspirerende culturele entourage. Ook is het mogelijk met kunstwerken uit de
Kunstuitleen zelf een themamiddag te organiseren in het Kunstatelier.
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WERKWIJZE
Mediawijsheid
Mediawijsheid
Volgens Mediawijzer.net is mediawijsheid het veilig en slim inzetten van alle beschikbare media
– digitaal en analoog – om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je
optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen.

TOeLiChTiNG
Bij heT MOdeL

Het is een specifieke vorm van cultuurducatie. Op school leren kinderen rekenen, lezen en schrijven.
In een wereld die grotendeels door beeldtaal en digitalisering wordt gedomineerd, is het echter
competentiegroepen

ook noodzakelijk dat kinderen worden toegerust om te leren kijken en digitaal vaardig te worden.
competenties

een competentie heeft drie componenten: kennis, vaardigheden en houding;
bij elk van de mediawijsheidcompetenties gaat het dus om zowel kennis,
vaardigheden als houding

Mediawijzer.net heeft een competentiemodel ontwikkeld, waarin 10 competenties zijn ingedeeld
in de competentiegroepen Begrip, Gebruik, Communicatie en Strategie.
Begrip
Inzicht hebben
in de media
lisering van de
samenleving

Gebruik
Begrijpen hoe
media gemaakt
worden

Zien hoe media
de werkelijkheid
kleuren

Apparaten,
software en
toepassingen
gebruiken

Communicatie
Oriënteren
binnen media
omgevingen

Informatie
vinden en
verwerken

Strategie
Content creëren

Participeren
in sociale
netwerken

Reflecteren
op het eigen
mediagebruik

Doelen
realiseren
met media

Media
passief inzicht hebben in de werking van media

actief zelf gebruiken van media

interactief uitwisselen met anderen via media

effectief omgaan met media

Actief en bewust deel kunnen nemen aan de mediasamenleving is belangrijk voor jong en oud!
In ons aanbod besteden we daarom aandacht aan het trainen van de competenties Begrip,
Communicatie en Strategie. Via lessen en leskisten komen de leerlingen in aanraking met
verschillende mediawijze componenten. Daarnaast willen we graag meedenken om uw eigen
visie op het gebied van mediawijsheid verder te ontwikkelen. Onze Specialist Mediawijsheid
maakt hiervoor graag een afspraak. Lees hier meer over bij visieontwikkeling op pagina 6.
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CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT
Leerlijn Lezen & Literatuur
Verdieping
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.
Werkwijze
Als u gaat deelnemen aan de verdiepende Leerlijn Lezen & Literatuur, worden er allereerst
leescoördinatoren opgeleid door de bibliotheek. Zij maken in overleg een leesplan voor de school
waarin de doelen geformuleerd worden en activiteiten ingepland om gezamenlijk te werken aan
het vergroten van de leesbeleving van zowel leerlingen als leerkrachten. Samen met de bibliotheek
wordt een plan van aanpak ontwikkeld. Hiermee is deelname aan de leerlijn een dialooggestuurd
proces waarbij de school mede de inhoud en de voortgang bepaalt.
Teamtrainingen
Binnen de Leerlijn Lezen & Literatuur zijn al verschillende teamtrainingen ontwikkeld waarmee
leerkrachten nieuwe werkvormen rondom boeken krijgen aangereikt. De leerlijn is modulair
opgebouwd en elke school kan een op maat gemaakt programma volgen met de modules Praten
over boeken, Zaakvakken en jeugdliteratuur, Creatief schrijven en De Schoolschrijver. Leerlingen
ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden als creatief denken, communiceren, samenwerken en
sociale en culturele vaardigheden.
Deelname leerlijn
Als u met uw school wilt deelnemen aan de Leerlijn Lezen & Literatuur dan gaan we een
partnerschap aan voor 3 jaar. Deelname aan de leerlijn kost € 5,00 per leerling per jaar. De training
van maximaal 3 leescoördinatoren, deelname aan de jaarlijkse leesmonitor, 2 teamtrainingen per
jaar, schrijversbezoeken en bijbehorende boekenpakketten en advies over de schoolbibliotheek
vormen een onderdeel van de leerlijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Specialist Educatie. Zie pagina 27.
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DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Visieontwikkeling
Ontwikkelen van een Leesplan
Als u eenheid wilt brengen in het leesonderwijs van uw school en de samenhang met het taalbeleid
wilt borgen, dan is het schrijven van een Leesplan daarvoor een aangewezen instrument. De
bibliotheek neemt aankomende leescoördinatoren mee in het proces om een Leesplan voor de
school te schrijven. In een Leesplan wordt de visie geformuleerd op leesbevordering, worden
doelen omschreven en activiteiten bedacht om de leesbeleving van de leerlingen te stimuleren.
De professionalisering en begeleiding van het team vormen ook een onderdeel van het Leesplan.
Insteek daarbij is het inspireren, enthousiasmeren en informeren van leerkrachten, zodat de
school een stimulerende leesomgeving wordt. U kunt leerkrachten aanmelden voor de training
Open Boek (zie hiernaast op pagina 7) of voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze
Specialist Educatie. Zie pagina 27.
Ontwikkelen van een Mediaplan
Een mediaplan geeft het hele schoolteam inzicht in de huidige situatie omtrent mediawijsheid en
daar waar zij naar toe wil groeien. De Bibliotheek is uw partner bij het handen en voeten geven
aan uw mediaplan.
Via het bordspel Slim met media formuleert uw schoolteam een gezamenlijke visie op het
gebied van mediawijsheid. Een verkenningstocht langs de vier competentiegebieden: begrip,
gebruik, communicatie en strategie. Voor elke competentie zijn er kennisvragen, dilemma’s en
beleidskeuzes ontwikkeld. Door samen te praten over herkenbare situaties en elkaars mening te
horen, ontstaat er een denkrichting en niet onbelangrijk draagvlak.

Kom langs op onze inspiratiemiddag!
Worstelt u ook met vragen zoals ‘Moeten wij als school een Facebook-pagina aanmaken?’ of ‘Hoe ga
ik om met pesten via de groepsapp?’. Wilt u meer gebruikmaken van mediatools als afwisselende
werkvorm? Maar ziet u door de bomen het bos niet meer en ontbreekt het u aan tijd om er eens
echt voor te gaan zitten?
Wij nodigen u uit voor de inspiratiemiddag ‘Slim met media’.
Wat:
Waar:
Wanneer:
Kosten:

6

inspiratiemiddag mediawijsheid
Bibliotheek, locatie Rijswijk
woensdag 14 juni, 13.30 - 16.00 uur
gratis, vooraf wel aanmelden bij
onze Specialist Educatie, zie pagina 27

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Leerkrachten
Opleiding tot leescoördinator
Tijdens de cursus Open boek krijgt u tools om eenheid te brengen in het leesonderwijs op uw
school. Met twee leescoördinatoren op een school is het leesbeleid goed geborgd. De invalshoek
van de training is leesbeleving, leesmotivatie en literaire competenties. Met nieuwe inzichten en
inspirerende werkvormen krijgt u leerlingen en leerkrachten
enthousiast voor lezen.
Wat:
Waar:
Wanneer:
Hoelang:
Kosten:

cursus
Bibliotheek, locatie Rijswijk
25 okt, 15 nov, 13 dec, 10 jan en 7 feb
5 bijeenkomsten van 3,5 uur
€ 300,00 per deelnemer

Inspiratiemiddag Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek vindt plaats van 4 t/m 15 oktober. Kom daarom in september inspiratie
opdoen met als thema “Griezelen!”. U kunt deelnemen aan twee workshops op het gebied van
leesbevordering, mediawijsheid of cultuureducatie. U krijgt volop ideeën om direct op school of
in de klas toe te passen en er een griezelige Kinderboekenweek
van te maken in oktober.
Wat:
Waar:
Wanneer:
Hoelang:
Kosten:

festival met workshops
Bibliotheek, locatie Rijswijk
woensdag 13 september, 13.45 - 16.45 uur
3 uur
€ 25,00 per deelnemer

Teamtraining Boekenkring (NIEUW)
Hoe krijgt u leerlingen en leerkrachten enthousiast voor lezen? Tijdens deze teamtraining staat
het organiseren van een Boekenkring centraal. Met een stapel inspirerende boeken, wordt de
training vormgegeven. En de leerkrachten kunnen er de volgende dag mee aan de slag, want het
boekenpakket van 15 boeken mag de school houden.

Wat:
Waar:
Wanneer:
Hoelang:
Kosten:

teamtraining
op school
in overleg
2 uur
€ 450,00 inclusief boekenpakket
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ABONNEMENTEN
Lenen
Lenen voor de groep
Met een eigen groepspas leent u boeken voor een klas. De groep komt niet zelf naar de bibliotheek,
maar de leerkracht of een hulpouder leent boeken. De groepspas bewaart u zelf en is geldig
van 1 september – 1 juli. U kunt de boeken zelf onbeperkt verlengen via internet. Het lenen van
themacollecties is met de groepspas niet mogelijk. Hiervoor
kunt u speciale BoekToer collecties lenen. Zie pagina 14 en 24.
Wat:
Voor wie:
Leentermijn:
Aantal:
Kosten:

groepspas
per groep een eigen groepspas
4 weken
40 boeken
€ 30,00 per jaar per groep

Lenen met de groep
Als u de leerlingen zelf de boeken wil laten uitzoeken, kunt u via een rooster klassikaal lenen.
Uw leerlingen krijgen begeleiding bij het zoeken van de boeken en de bibliotheek houdt de
uitleentermijn voor u in de gaten. De groepspas ligt in de
bibliotheek.
Wat:
Voor wie:
Leentermijn:
Aantal:
Kosten:

klassikaal lenen met begeleiding
groep 1 t/m 8
8 weken
2 boeken per leerling
€ 22,50 < 20 leerlingen, € 45,00 > 20 leerlingen

Kunstabonnement
Bij de Kunstuitleen in Rijswijk kunt u kunstwerken lenen. Zo komt de kunst dichter bij de leerlingen.
Als aanvulling op uw kunstlessen kunt u leerlingen zelf een ‘eigen’ kunstwerk laten uitzoeken.

Wat:
Voor wie:
Leentermijn:
Aantal:
Kosten:
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kunstwerk lenen
per groep of voor de school
1 schooljaar
1 kunstwerk
€ 50,00 per jaar

KINDERBOEKENWEEK 2017
Gaat u ook griezelen?

Aanvragen materialen voor de Kinderboekenweek
Bestel uiterlijk 6 juni 2017 het officiële lespakket en materialen voor de Kinderboekenweek via
kinderboekengids.nl.

Inspiratiemiddag Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek vindt plaats van 4 t/m 15 oktober. Kom daarom in september inspiratie
opdoen met als thema Griezelen! U kunt deelnemen aan twee workshops op het gebied van
leesbevordering, mediawijsheid of cultuureducatie. U krijgt volop ideeën om direct op school of
in de klas toe te passen en er een griezelige Kinderboekenweek van te maken in oktober.
Zie verder pagina 7.

Leen een themakist voor de kleuters
De themakist over Boeken kunt u goed gebruiken tijdens de Kinderboekenweek. Maar ook de
themakist Ik voel een voet sluit mooi aan bij het thema van dit jaar: Griezelen!
Zie verder pagina 12 en 14.

Griezelen met De Gruffalo (NIEUW)
De Gruffalo is een griezelig monster, waarmee je met de klas aan de slag kunt. In deze leskist
zitten 15 exemplaren van het bekende prentenboek en wordt een groot exemplaar van het boek
meegeleverd mét knuffel. Verder ontvangt u een handleiding met verdiepende vragen, zodat
kinderen ook oog krijgen voor de interactie tussen tekst en beeld.

Wat:
boekenkist
Doelgroep: groep 1 t/m 4
Hoelang: 5 weken
Kosten:
€ 30,00

9

POËZIE
Doe mee(r) met de Poëzieweek?
Aanvragen materialen voor de Poëzieweek:
Bestel uiterlijk 6 juni 2017 een poëziepakket via kinderboekengids.nl.

Leen een poëziekist
Wij hebben een kist vol poëziebundels en lessuggesties
samengesteld voor het organiseren van een Poëzieprojectweek.
Wat:
Thema:
Voor wie:
Hoe lang:
Kosten:

poëziekist
Poëzie
onderbouw of bovenbouw
5 weken
€ 30,00

IS
BAS ERwIJS
oND
DIE
REN END

JA PPEL EN
DRUSMELT EN
VER ËZIELESS
Po

Studio Poëzie
Welk beeld schiet er door je hoofd als je een gedicht leest of voorgelezen krijgt? Wat is film en wat
heb je eigenlijk allemaal nodig om een filmpje te maken? Gedichten komen tot leven in Studio
Poëzie en krijgen dé hoofdrol in een echte film. Scholen zorgen zelf voor een apparaat (tablet,
telefoon of laptop) om stopmotion-filmpjes te maken.
Zie verder pagina 16.

Gedichten schilderen
In de aantrekkelijke omgeving van de Kunstuitleen in Rijswijk krijgen leerlingen een workshop. Ze
maken hun eigen schilderij naar aanleiding van een gedicht. Deze workshop is goed te combineren
met een gedichtenproject op school.
Zie verder pagina 16 en 21.

10

ONDERBOUW - GROEP 1 EN 2
Voorlezen

Aanvragen materialen voor de Nationale Voorleesdagen 2018:
Bestel uiterlijk 6 juni 2017 het officiële lespakket en materialen voor de Nationale Voorleesdagen
via kinderboekengids.nl.

Vertelvoorstelling
Kleuters komen tijdens de Nationale Voorleesdagen met hun groep naar de bibliotheek voor de
vertelvoorstelling van het prentenboek van het jaar Ssst! De tijger slaapt van Britta Teckentrup.
Na afloop krijgt elke groep een mini-boekje mee met het
bijpassende vingerpoppetje.
Wat:
Waar:
Wanneer:
Hoelang:
Kosten:

interactieve vertelvoorstelling
in de bibliotheek
januari
30 minuten
€ 30,00 / € 10,00 voor VVE-scholen

Voorlezen op maat
Een vaste vrijwilliger van het Project 50+ Leest voor komt regelmatig in uw groep langs om voor te
lezen. De bibliotheek begeleidt deze vrijwilliger. Uw leerlingen raken vertrouwd met de vrijwilliger
en kijken uit naar het speciale voorleesmoment.

Wat:
Waar:
Wanneer:
Hoelang:
Kosten:

voorlezen door vrijwilliger
in de groep
(twee)wekelijks - hele jaar
30 minuten per keer
gratis

11

ONDERBOUW - GROEP 1 EN 2
Leskisten lenen
Boeken en de bibliotheek
Alles over boeken en de bibliotheek. Een themakist vol inspiratie om met de kleuters aan de slag
te gaan. Met een knuffel van Muis kunt u het verhaal Muis in de bibliotheek tot leven brengen. Ook
te gebruiken tijdens de Kinderboekenweek.

Wat:
Thema:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

themakist
Boeken / Bibliotheek / Papier hier!
groep 1 en 2
5 weken
€ 30,00 / € 10,00 voor VVE-scholen

Kleding en verkleden
Met de boekenbroek aan introduceert u het thema kleding op een hele orignele manier. De kist
bevat verder materialen en boeken rondom kleding ter inspiratie voor een waar verkleedfeest in
de klas.

Wat:
Thema:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

themakist
Kleding / Verkleden / Feest
groep 1 en 2
5 weken
€ 30,00 / € 10,00 voor VVE-scholen

Kunst en het museum
De poppen Moffel en Piertje kunnen uw kunstthema introduceren met deze themakist. Ze nemen
de kleuters mee langs kleuren, musea en schilderijen. Een creatieve bron voor de ondersteuning
van een kunstthema met de kleuters.

Wat:
Thema:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:
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themakist
Kunst / Kleuren / Schilderijen / Museum
groep 1 en 2
5 weken
€ 30,00 / € 10,00 voor VVE-scholen

ONDERBOUW - GROEP 1 EN 2
Leskisten lenen
Sprookjes
Reis met uw kleuters naar Sprookjesland. In deze kist zitten veel boeken met bekende en minder
bekende sprookjes. U krijgt ook doe-boeken, boeken met luistercd’s, dvd’s, vertelplaten en
toverattributen. Deze kist zorgt zeker voor verdieping.

Wat:
Thema:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

themakist
Sprookjes / Sprookjesland
groep 1 en 2
5 weken
€ 30,00 / € 10,00 voor VVE-scholen

Verkeer en vervoer
Ga met de verschillende vervoersmiddelen op pad met uw kleuters. Duik in de boeken en ga aan
de slag met het lespakket over verkeer van Betty Sluyzer. Genoeg te doen met doe-boeken, een dvd,
cd’s met liedjes en een verkeerskleed met attributen.dan een
pakket boekjes voor in de klas.
Wat:
Thema:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

themakist
Verkeer en vervoer / Vervoersmiddelen / Op reis
groep 1 en 2
5 weken
€ 30,00 / € 10,00 voor VVE-scholen

Ziek en gezond
Een koffer met groente en fruit om gezond te blijven en verhalen over gezond zijn, ziek zijn, de
dokter en het ziekenhuis. De groente-cd levert vele gezonde liedjes en de kleuters kunnen met
de pop Rosalie haar verhaal naspelen van Kleine Rosalie is ziek.

Wat:
Thema:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

themakist
Ziek en gezond / Ziekenhuis / Au!
groep 1 en 2
5 weken
€ 30,00 / € 10,00 voor VVE-scholen
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ONDERBOUW - GROEP 1 EN 2
Leskisten lenen
Ik voel een voet
Rondom het spannende verhaal Ik voel een voet is niets wat het lijkt. De leskist bevat naast
veel boeken ook de prachtig uitgevoerde dieren uit het verhaal. Een feest om te gebruiken. In
de kist zitten de prentenboeken De Gruffalo en Het kind van de Gruffalo en de handpop van De
Gruffalo. Een compleet pakket dat ook is te gebruiken tijdens
de Kinderboekenweek 2017 over Griezelen.
Wat:
Thema:
Hoelang:
Kosten:

leskist
Dieren / Wat hoor ik? / Nacht / Griezelen
5 weken
€ 30,00 / € 10,00 voor VVE-scholen
U krijgt een exemplaar van De Gruffalo cadeau

Het letterwinkeltje
De winkel van Opa Brom staat vol letters. Iedereen heeft ze nodig. Maar niet iedereen weet wat hij
met die letters kan doen. Opa Brom gelukkig wel. Een leskist vol letters, boeken en suggesties om
met letters en woorden aan de slag te gaan.

Wat:
Thema:
Hoelang:
Kosten:

leskist
Letters en woorden
5 weken
€ 30,00 / € 10,00 voor VVE-scholen

Themacollectie BoekToer
Zit het thema dat u gaat behandelen niet bij onze themakisten? Dan huren wij bij Probiblio
voor u een themakist. U kunt dit het hele jaar door drie weken van te voren via onze website
aanvragen. ProBiblio heeft een groot aantal gestandaardiseerde
thematische collecties samengesteld waar u uit kunt kiezen.
Wat:
Voor wie:
Hoelang:
Aantal:
Kosten:
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themacollectie lenen
hele school of per groep / bouw
8 weken
40 boeken
€ 40,00

MIDDENBOUW - GROEP 3, 4 EN 5
Lessen en voorlezen
Voorlezen op maat
Een vaste vrijwilliger van het Project 50+ Leest voor komt regelmatig in uw groep langs om voor te
lezen. De bibliotheek begeleidt deze vrijwilliger. Uw leerlingen raken vertrouwd met de vrijwilliger
en kijken uit naar het speciale voorleesmoment.

Wat:
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Kosten:

voorlezen door een vrijwilliger
groep 3 en 4
in de groep
(twee)wekelijks - het hele jaar - 30 minuten per keer
gratis

Het lievelingsboek van Simon Snoek
Simon Snoek laat de kinderen kennismaken met allerlei soorten boeken. Ze zoeken deze in de
bibliotheek en komen achter de schermen. Zo ontdekken ze misschien hun eigen lievelingsboek.
Als u met uw groep 3 klassikaal komt lenen, dan krijgt u deze les gratis aangeboden. Vooraf
ontvangt u dan een pakket boekjes te leen voor in de klas.

Wat:
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Kosten:

bibliotheekles
groep 3
in de bibliotheek
oktober / november 2017 - 60 minuten
€ 45,00 (in LV gratis bij deelname Cultuurmenu)

Hoe overleef ik mijn spreekbeurt?
Waar kun je nu beter met je spreekbeurt beginnen dan in de bibliotheek? De leerlingen kiezen
hun onderwerp aan de hand van het aanbod. Wij reiken de leerlingen hiermee een nieuwe manier
aan om een onderwerp te kiezen. De boeken die zijn uitgekozen
mogen mee naar school om de spreekbeurt verder af te maken.
Wat:
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Kosten:

informatievaardigheden
groep 4 en 5
in de bibliotheek
februari 2018 - 60 minuten
€ 45,00
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MIDDENBOUW - GROEP 3, 4 EN 5
Met poëzie aan de slag
Gedichten schilderen
In de aantrekkelijke omgeving van de Kunstuitleen in Rijswijk krijgen leerlingen een workshop. Ze
maken hun eigen schilderij naar aanleiding van een gedicht. Deze workshop is goed te combineren
met een gedichtenproject op school.

Wat:
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Kosten:

workshop taal en kunst
groep 4 t/m 8
in de Kunstuitleen Rijswijk
januari / februari 2018 - 90 minuten
€ 150,00

Studio Poëzie
Welk beeld schiet er door je hoofd als je een gedicht leest of voorgelezen krijgt? Wat is film en wat
heb je eigenlijk allemaal nodig om een filmpje te maken? Gedichten komen tot leven in Studio
Poëzie en krijgen dé hoofdrol in een echte film. Scholen zorgen zelf voor een apparaat (tablet,
telefoon of laptop) om stopmotion-filmpjes te maken.

Wat:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

leskist poëzie en mediawijsheid
groep 3 en 4
5 weken
€ 30,00

Mikkie Maker (VERNIEUWD)
De uitvinderskit voor in de 21e eeuw! Verander alledaagse dingen in ‘Touchpads’ en gebruik ze
om de computer aan te sturen! Bij Mikkie Maker staat het oplossen, ontwerpen, samenwerken en
dichten volgens strenge regels centraal. Voorafgaand aan het
lenen kunt u een introductieles in de bibliotheek afspreken.
Wat:
Voor wie:
Hoelang:
Wanneer:
Kosten:
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leskist poëzie en mediawijsheid
groep 4 en 5
5 weken
les in overleg
€ 30,00 / € 75,00 inclusief introductieles

MIDDENBOUW - GROEP 3, 4 EN 5
Leskist lenen
Het letterwinkeltje
De winkel van Opa Brom staat vol letters. Iedereen heeft ze nodig. Maar niet iedereen weet wat hij
met die letters kan doen. Opa Brom gelukkig wel. Een leskist vol letters, boeken en suggesties om
met letters en woorden aan de slag te gaan. Leuk om aan het
begin van het schooljaar met groep 3 te doen.
Wat:
Thema:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

leskist
letters en woorden
groep 3
5 weken
€ 30,00 / € 10,00 voor VVE-scholen

Verhalenparel
De verhalenparel verandert van kleur en geeft hiermee aan welk verhaal u gaat voorlezen. Er zijn
verhalen over water, liefde, goud en de natuur. Een voorleesritueel is hiermee begonnen. Leerlingen
leren zo dat er verschillende soorten verhalen bestaan.

Wat:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

leskist leesbevordering
groep 3 en 4
5 weken
€ 30,00

Sheherazade’s kastje
In de laatjes van Sheherazade’s kastje vinden leerlingen attributen die verschillende boeken
symboliseren. Hiermee komen ze in aanraking met verschillende
genres. Een spannende ontdekkingstocht voor de hele klas.

Wat:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

leskist leesbevordering
groep4 en 5
5 weken
€ 30,00
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MIDDENBOUW - GROEP 3, 4 EN 5
Leskist lenen
Professor Pinguïn
Pinguïns staan centraal in dit lespakket vol aantrekkelijke boeken. Door mediawijze
verwerkingsvormen raken de leerlingen ook vertrouwd met internet. Elke pinguïnsessie wordt
afgesloten met het oefenen van een pinguïndansje.

Wat:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

leskist leesbevordering en mediawijsheid
groep 3 en 4
5 weken
€ 30,00

Gids in Boekenland
Met een landkaart en wegwijzers, gaan de kinderen door Boekenland en komen verschillende
genres tegen. Ze verzamelen stempels in hun paspoort en draaien aan het grote kompas. Ze
voeren gesprekken met elkaar over de boeken die ze gelezen
hebben.

Wat:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

leskist leesbevordering
groep 5
5 weken
€ 30,00

De schatkamer van Roald Dahl (NIEUW)
Kruip in de huid van de personages van de boeken van Roald Dahl. In de handleiding is aandacht
voor creatief schrijven, toneelspel, zoeken op internet en ouderbetrokkenheid. Organiseer enkele
dagen een korte activiteit (bijvoorbeeld een Roald Dahl-week in september) of werk juist een
paar weken intensief met de kist. Daarom variëren we bij deze
leskist met de leenperiode.
Wat:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:
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leskist leesbevordering en mediawijsheid
groep 5
2 of 5 weken
€ 15,00 of € 30,00

ERFGOEDSPOOR
in Rijswijk

aan de Vliet

In Rijswijk kunnen alle groepen 5 tot en met 8 meedoen met het Erfgoedspoor, een historische
kennismaking met Rijswijk. De groepen 5 gaan naar het Museum Rijswijk, de groepen 6 naar de
Kunstuitleen, de groepen 7 naar de Bibliotheek en de groepen 8 bezoeken Trias.

Wat vind je van Rijswijk?
De leerlingen gaan als archeologen in opleiding op zoek naar bodemvondsten. De gevonden
voorwerpen zijn aanleiding voor verschillende activiteiten, waarin elk voorwerp haar verhaal over
Rijswijk en zijn vroege inwoners vertelt. Een les past binnen het
venster uit de Rijswijkse canon Rijswijk in de Nieuwe Steentijd.
Wat:
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Hoelang:

cultuureducatie
groep 6
in de Kunstuitleen Rijswijk
april 2018
75 minuten

Hoe is Rijswijk ontstaan? Dat zoeken we op!
Aan de hand van bronnen gaan leerlingen op zoek naar het ontstaan van Rijswijk in de
Middeleeuwen. Ze ontdekken hoe de mensen toen leefden, woonden en zich vervoerden aan de
hand van oude kaarten, afbeeldingen, boeken, apps en sites. De les past binnen het venster uit de
Rijswijkse canon Het ontstaan van Rijswijk.

Wat:
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Hoelang:

mediawijsheid / informatievaardigheden
groep 7
bibliotheek in Rijswijk
april / mei 2018
60 minuten
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BOVENBOUW - GROEP 6, 7 EN 8
Kunst
Uit de kunst, in de klas
Leerlingen leren in groepjes een kunstwerk beter te begrijpen door een kijkwijzer te gebruiken, zelf
te tekenen en samen een korte presentatie te houden voor de hele groep. De klas kiest uiteindelijk
1 kunstwerk, dat de rest van het schooljaar in de klas komt te
hangen.
Wat:
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Kosten:

workshop kunst kijken, kunst kiezen
groep 6, 7 en 8
in de Kunstuitleen Rijswijk en op school
november 2017 - 75 minuten
€ 100,00 (incl. huur kunstwerk tot einde schooljaar)

Gedichten schilderen
In de aantrekkelijke omgeving van de Kunstuitleen krijgen leerlingen een workshop. Ze maken
hun eigen schilderij naar aanleiding van een gedicht. Deze workshop is goed te combineren met
een gedichtenproject op school.

Wat:
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Kosten:

workshop taal en kunst
groep 4 t/m 8
in de Kunstuitleen Rijswijk
januari / februari 2018 - 90 minuten
€ 150,00

Mini Pop-up museum in de klas (NIEUW)
Met deze ‘leskist’ kruip je in de huid van een tentoonstellingsmaker. De leerlingen richten per
groepje op karton een tentoonstellingszaal in met kunstwerken uit de kunstuitleencollectie.
Alle werken bij elkaar vormen dan een pop-up museum. De klas ontvangt 2 weken lang 15 echte
kunstwerken uit de Kunstuitleen en het benodigde lesmateriaal
(lesbrief, foto’s en beschrijvingen van de kunstwerken).
Wat:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:
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lesmateriaal en 15 kunstwerken
groep 6 en 7
2 weken
€ 100,00

BOVENBOUW - GROEP 6, 7 EN 8
Lessen
Op zoek in de bibliotheek
Op iPads maken de kinderen kennis met de Bibliotheek Wise app. Ze leren zoeken naar de genres
en materialen in de bibliotheek en gaan na waar die in de kast staan. Verder ontdekken ze de
mogelijkheden om boeken te reserveren en de uitleentermijn te verlengen. Ze zoeken op internet
en speuren in de bibliotheek. De les wordt afgesloten met een
quiz om te kijken wie de opzoekkampioen van de klas is.
Wat:
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Kosten:

mediawijsheid / informatievaardigheden
groep 6
in de bibliotheek
september 2017 - 60 minuten
€ 45,00 (in LV gratis bij deelname Cultuurmenu)

Don’t worry, be (What’s)happy! (NIEUW)
De meeste kinderen gebruiken hun smartphone voor het versturen van berichtjes. Wat zich online
afspeelt, gaat in de klas (offline) door. De les WhatsHappy maakt de problemen met chatten via
chatprogramma’s zoals WhatsApp bespreekbaar en daagt leerlingen uit afspraken (netiquettes)
te maken over hoe ze met elkaar willen omgaan. Het resultaat:
Iedereen WhatsHappy!
Wat:
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Kosten:

mediawijsheid
groep 7 en 8
op school of in de bibliotheek
vanaf januari 2018 - 90 minuten
€ 60,00

Geheim agent A.A.P.
Hoe informatievaardig zijn uw leerlingen? In de bibliotheek komen de leerlingen hier achter via
een interactieve les op de iPads. De leerkracht krijgt hierna suggesties mee om met de leerlingen
aan de slag te gaan.

Wat:
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Kosten:

mediawijsheid / begrip
groep 7 en 8
in de bibliotheek
maart 2018 - 90 minuten
€ 60,00
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BOVENBOUW - GROEP 6, 7 EN 8
Leskisten lenen
Boekenkring & BoekenBabbels (NIEUW)
Met BoekenBabbels informeren en inspireren leerlingen elkaar met videoverhalen over de boeken
die ze hebben gelezen. Ze maken zelf een filmpje en uploaden dit naar de BoekenBabbelssite. De
kist bevat een handleiding met lessuggesties. Ook is het mogelijk om met de leskist vol nieuwe
boeken een Boekenkring te organiseren. U kunt hiervoor samen
met uw team een inspirerende training volgen. Zie pagina 7.
Wat:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

leskist leesbevordering en mediawijsheid
groep 6 en 7
5 weken
€ 30,00

Vertel eens-aanpak / klassikaal lezen (NIEUW)
Met de Vertel eens-aanpak van Aidan Chambers leest u met de hele klas hetzelfde boek. Daarna
zijn er verdiepende vragen om de leerlingen aan het denken te zetten. Er zijn 4 boekenpakketten
samengesteld: Oorlogswinter van Jan Terlouw, Achtste groepers
huilen niet van Jacques Vriens, Strijd om Drakeneiland van Lydia
Rood en Cyberboy van Tanja de Jonge.
Wat:
Thema:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

boekenkist met 32 dezelfde exemplaren
Vertel eens-aanpak
groep 7 en 8
5 weken
€ 30,00

Op bezoek bij een schrijver
Hoe inspirerend is het om een echte kinderboekenschrijver te ontmoeten! Voorafgaand aan het
bezoek krijgt de klas een tas boeken te leen van de bibliotheek, zodat de leerlingen zich goed
kunnen voorbereiden op het bezoek. De groep krijgt een
gesigneerd boek van de schrijver.
Wat:
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Kosten:

22

schrijversbezoek
groep 6 en 7
in de bibliotheek
april 2018 - 60 minuten
€ 130,00

BOVENBOUW - GROEP 6, 7 EN 8
Leskisten lenen
Het geheim van de afgebeten vingers
Hoe ontdekken leerlingen hun leesvoorkeur? Tijdens dit project gaan de leerlingen hiernaar op
zoek. De Mond der Waarheid (La Bocca della Verità) wijst hun de weg. Een leskist vol inspiratie
waarmee leerlingen hun smaak leren te ontwikkelen.

Wat:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

leskist leesbevordering
groep 6 en 7
5 weken
€ 30,00

Alleen op de wereld (NIEUW)
Vorig jaar is een nieuwe vertaling verschenen van de klassieker Alleen op de wereld van Hector
Malot. Ook verscheen een tv-serie met het verhaal in een hedendaags jasje. U krijgt 1 exemplaar
van de nieuwe vertaling van Alleen op de wereld om uit voor te lezen en de dvd van de tv-serie.
Samen met de handleiding zoekt u met de leerlingen naar de
verschillen tussen boek en serie.
Wat:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

lespakket leesbevordering
groep 7 en 8
5 weken
€ 10,00

En de Oscar gaat naar?
Welk boek wint de Oscar? Een leskist met boeken en de films van deze boeken. Met een heus
Oscarbeeldje, een filmklapbord en een filmblik, kunnen de leerlingen een echte Oscaruitreiking
organiseren en hun favoriete film vertonen.

Wat:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

leskist leesbevordering
groep 7 en 8
5 weken
€ 30,00
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BOVENBOUW - GROEP 6, 7 EN 8
Leskisten lenen
Digiwijs in Duckstad (NIEUW)
Digiwijs met Donald Duck helpt leerlingen veilig te navigeren door de digitale wereld. Wij
hebben met deze speciale Donald Duck editie een leskist samengesteld, zodat iedere leerling een
exemplaar kan gebruiken. Verder krijgt u een bijbehorende
handleiding en een link naar de digiles.

Wat:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

leskist mediawijsheid
groep 7 en 8
5 weken
€ 15,00

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

Wat:
Voor wie:
Hoelang:
Kosten:

themakist Engels
groep 7 en 8
5 weken
€ 30,00

Themacollectie BoekToer
Wilt u een bepaald thema behandelen met de groep of de hele school, dan kunt u via ons
themacollecties huren. U kunt dit het hele jaar door drie weken van te voren via onze website
aanvragen. Er zijn een groot aantal gestandaardiseerde thematische collecties samengesteld
waar u uit kunt kiezen, maar ook pakketten voor vrij lezen met
leuke leesboeken voor alle leeftijdsgroepen.
Wat:
Voor wie:
Hoelang:
Aantal:
Kosten:
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themacollectie lenen
hele school of per groep / bouw
8 weken
40 boeken
€ 40,00

LANDELIJKE CAMPAGNES
Doen
Mediamasters 2017
Om uw leerlingen van groep 7 en 8 mediawijzer te maken, kunt u in de Week van de Mediawijsheid
in november meedoen met Mediamasters 2017. Aan de hand van spannende opdrachten
ontdekken de leerlingen – samen met hun leerkrachten en ouders – hoe ze op een verstandige en
leuke manier met media om kunnen gaan.

Wat:
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Kosten:

competitie op internet
groep 7 en 8
www.mediamasters.nl
17 t/m 24 november 2017
gratis

De Nationale Voorleeswedstrijd
Wilt u het leesplezier in groep 7 en 8 stimuleren? Doe dan mee met de Nationale Voorleeswedstrijd.
De leerlingen lezen voor uit hun favoriete boek en u laat een deskundige jury uw schoolkampioen
kiezen. Als u een deelnamepakket bestelt, krijgt u leuke materialen om uw schoolkampioenschap
feestelijk te organiseren. De bibliotheek organiseert vervolgens
de lokale voorronde met alle schoolkampioenen.
Wat:
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Kosten:

schoolkampioenschap organiseren
groep 7 en 8
op school
voor 1 december 2017
gratis, via www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

Jeugdkrakercompetitie 2018
De Jeugdkrakercompetitie is een landelijke zoekwedstrijd op internet. Spannend om met de
hele klas aan mee te doen. De leerlingen leren de bronnen op internet goed te gebruiken. U kunt
zich per team online aanmelden. U kunt bij de bibliotheek een oefenpakket aanvragen, zodat de
leerlingen de kronkels van de krakers leren doorzien.

Wat:
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Kosten:

competitie op internet
groep 7 en 8
www.jeugdkrakercompetitie.nl
mei 2018 - 5 weken
€ 38,50 per team
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KINDERBOEKCAMPAGNES
Bestellen materialen voor 6 juni!
Het wordt weer een mooi schooljaar met de landelijke campagnes rondom kinderboeken. U
kunt tot uiterlijk 6 juni materialen bestellen. In elk pakket posters, een lespakket en allerhande
materialen om extra aandacht aan de campagne te kunnen besteden op uw school.
Voor de volgende campagnes kunt u in één keer materialen bestellen via Kinderboekengids.nl:
•

Kinderboekenweek 2017

•

De Nationale Voorleesdagen 2018

De Kinderboekenweek vindt plaats van 4 t/m 15 oktober en staat in het teken van Griezelen
De Voorleesdagen vinden plaats van 24 januari t/m 3 februari en staan in het teken van het
prentenboek van het jaar Ssst! De tijger slaapt van Britta Teckentrup
•

De Poëzieweek 2018
De Poëzieweek vindt plaats van 25 t/m 31 januari.

•

De Nederlandse Kinderjury 2018
De stemperiode is van 7 maart t/m 18 april.

Overige campagnes:
•

Nederland Leest Junior 2017
De maand november staat in het teken van Nederland Leest. Voor groep 7 en 8 wordt er een
junior-editie uitgebracht: Cyberboy van Tanja de Jonge. U kunt bij de bibliotheek voor 6 juni
een eigen boekenpakket bestellen voor € 20,00 per groep.

•

De Nationale Voorleeswedstrijd 2018
U organiseert een voorronde op school vóór 1 december 2017 en selecteert uw schoolkampioen.
U kunt vooraf een deelnamepakket bestellen op www.denationalevoorleeswedstrijd.nl.
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ALGEMENE INFORMATIE
Adressen en contactpersonen
Contact
Voor meer informatie over ons educatieve aanbod kunt u contact opnemen met:
Loes Reichenfeld, Specialist Educatie, lreichenfeld@bibliotheekaandevliet.nl
Jacqueline van Munster, Specialist Kunstuitleen, jvmunster@bibliotheekaandevliet.nl
Jolanda Hugens, Specialist Mediawijsheid, jhugens@bibliotheekaandevliet.nl

Aanvragen
U kunt de verschillende projecten online aanvragen via onze website. Voor veel programma’s geldt
een inschrijflimiet. De inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Daarbij
geldt VOL = VOL.

Zelf afhalen of laten bezorgen en ophalen
U krijgt aan het begin van het schooljaar een overzicht van de voor u ingeplande projecten. De
leskisten kunt u afhalen in:
Bibliotheek in Voorburg
Koningin Julianalaan 257
2273 JG Voorburg
Voor het bezorgen en ophalen van een leskist op uw school betaalt u € 15,00 per leskist.
Alle prijzen in deze brochure zijn exclusief BTW.

Op de hoogte blijven van alle
educatie projecten?
Geef je op via nieuwsbrief@
bibliotheekaandevliet.nl
Bibliotheek in Voorburg
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Adressen en contact
Leidschendam

Stompwijk Maerten v.d. Veldeschool

Fluitpolderplein 5 • 2262 ED Leidschendam

Dr. van Noortstraat 90 - 92 • 2262 HA Stompwijk

Rijswijk

Voorburg

Generaal Eisenhowerplein 101 • 2288 AG Rijswijk

Koningin Julianalaan 257 • 2273 JG Voorburg

Telefoon: 070 2400 250
E-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl

www.bibliotheekaandevliet.nl
/dBadV

@dBadV

/dBadV

aan de Vliet

