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Het ‘de Bibliotheek op school pakket’ bestaat uit: 
 Schoolwise, inclusief helpdesk   pagina  4 
 Teaminstructie Schoolwise         pagina  7 
 1 Activiteit Groep 3/4            pagina  19-20 
 1 Activiteit Groep 5/6           pagina  24-27 
 Lesbrief Kinderboekenweek         pagina  14 
 Lesbrief Nationale Voorleesdagen    pagina  15 
 50+ Leest voor           pagina  16 
 Organisatie Nationale Voorleeswedstrijd 
 3x Matilda Nieuwsbrief 

Zie voor de tarieven van dit totaalpakket: pagina  31 

Het Verdiepingspakket is een aanvulling op  
het dBOS pakket en bestaat onder andere uit: 

 Extra activiteiten voor de groepen   v.a. pagina 17 
Voor groep 1/2: 

- Kinderboekenweekintroductie    pagina 14 
- Introductie Nationale Voorleesdagen   pagina 15  

 Groep 3 t/m 8: Schrijver op bezoek   pagina 23 
 Groep 4 t/m 8: Kinderjury 2016         pagina 26 
 Deskundigheidsbevordering voor het team pagina 8-10    
 Ouderavonden        pagina 12-13 
en meer!        

Tarieven:             pagina  32 
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Vooraf 

De Bibliotheek op school & SchoolWise 

Vorig schooljaar is de Bibliotheek gestart met een nieuwe educatieve aanpak: 

de Bibliotheek op school (dBOS). De Bibliotheek op school is een landelijke 

aanpak voor het basisonderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel 

samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van 

kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op 

school en thuis. SchoolWise is het digitaal portaal van De 

Bibliotheek op school.  Met SchoolWise kan elke school en elke 

leerling in de uitgebreide online catalogus van de bibliotheek 

zoeken. Daarmee wordt een collectie van circa 100.000 

materialen voor alle kinderen bereikbaar. Het portaal kan op 

alle scholen worden geïmplementeerd. De eigen schoolcollectie 

kan binnen dit portaal ook worden toegevoegd. Kinderen 

kunnen gemakkelijk binnen een afgeschermde omgeving 

zoeken en vinden. 
Met de introductie van De Bibliotheek op school is het aanbod van de 

bibliotheek gewijzigd in het dBOS pakket en een verdiepingspakket. Daarnaast 

sluiten de activiteiten in het bibliotheekaanbod nauw aan bij de digitale 

mogelijkheden van het portaal (SchoolWise). 

 

Wat biedt SchoolWise nog meer?  

• Alle kinderen worden lid van de Bibliotheek en kunnen gratis  

online reserveren 

• Kinderen gaan een leeslog bijhouden 

• Kinderen maken kennis met allerlei sociale mediatoepassingen  

in een veilige omgeving 

• Kinderen kunnen zoeken in diverse jeugddatabanken  

naar betrouwbare informatie 

• Leerkrachten kunnen via een aparte ingang het leesgedrag  

van hun leerlingen volgen. 
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De Bibliotheek op school 
 + het Verdiepingspakket 

Maakt u als school al gebruik van of wilt u zich inschrijven voor De Bibliotheek 

op school (dBOS) dan krijgt u een afgewogen pakket diensten. Het dBOS 

pakket is een totaalpakket met SchoolWise als onderdeel. U betaalt het tarief 

dat gebaseerd is op het aantal leerlingen van uw school.  Wilt u als school 

meer investeren op het gebied van leesbevordering en de digitale 

vaardigheden van uw leerlingen en leerkrachten dan kunt u gebruik maken van 

het verdiepingspakket. Met  het dBOS pakket krijgt u korting op alle producten 

in het Verdiepingspakket.  

In het dBOS pakket is gekozen voor een activiteit met groep 3-4 en groep 5-6. 

De keuze is gebaseerd op leesbevordering voor groep 3-4, de start van het 

leesonderwijs in deze groepen. Voor groep 5-6 is gekozen voor het versterken 

van informatie- en digitale vaardigheden die een steeds belangrijkere rol 

spelen bij het maken van werkstukken, spreekbeurten en presentaties.  

 

Het dBOS pakket is een totaalpakket en bestaat uit: 

 Aansluiting SchoolWise* 

 Instructie team SchoolWise 

 1 Activiteit op school voor groep 3-4** 

 1 Activiteit op school voor groep 5-6**  

 Helpdeskfunctie SchoolWise 

 Digitale lesbrief Kinderboekenweek voor alle groepen 

 Nationale Voorleeswedstrijd organisatie 

 Digitale lesbrief Nationale Voorleesdagen groep 1-2 

 Digitale lesbrief Kinderjury groep 4 t/m 8 

 Nieuwsbrief Matilda 

 Project 50+ leest voor 

 

  

*Bent u nog niet aangesloten op De Bibliotheek op school dan nemen wij zo 

spoedig mogelijk contact met u op om dit alsnog te realiseren. 

**Activiteiten vinden op school of op een bibliotheeklocatie plaats. 
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Het Verdiepingspakket is een aanvulling op het dBOS pakket en 

bestaat onder andere uit: 

• Activiteiten voor overige groepen 

• Kinderboekenweek introductie voor groep 1-2 

• Nationale Voorleesdagen introductie voor groep 1-2 

• Kinderjury voor groep 4 t/m 8 

• Schrijver op school 

• Deskundigheidsbevordering voor het team 

• Ouderavonden leesbevordering en mediawijsheid 

• Andere extra’s 

Bent u niet aangesloten op De Bibliotheek op school dan kunt u een keuze 

maken uit een beperkt aantal activiteiten en producten uit het 

Verdiepingspakket. De tarieven liggen dan hoger.  

Voor een overzicht van alle tarieven verwijzen wij u naar pagina 31 (dBOS) en 

pagina 32 (Verdiepingspakket). 

Wilt u meer informatie over De Bibliotheek op school dan kunt u contact 

opnemen met Elise Groot via telefoonnummer 0228-743944 toestelnr. 207 of 

e-mail egroot@westfriesebibliotheken.nl 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

mailto:egroot@westfriesebibliotheken.nl?subject=Meer%20informatie%20over%20de%20Bibliotheek%20op%20school
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Voor leerkrachten  
in het dBOS pakket: 

 

 

Instructie team SchoolWise  

Dit is een instructie voor het hele team om kennis te maken met alle 

functionaliteiten van SchoolWise. Deze instructie kan ook plaatsvinden tijdens 

een teamoverleg. 

Voor een demo van SchoolWise klik hier. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Locatie: op school 

Duur: 1 uur 

Periode: in overleg 

http://westfriesebibliotheken.nl/speciaal-voor/onderwijs/primair-onderwijs.html


De Bibliotheek op school - Basisonderwijs 
 

Pa
gi

na
8 

Voor leerkrachten  
uit het Verdiepingspakket: 

 
Cursus Open Boek  

De cursus Open Boek leidt leerkrachten op tot leescoördinator en is er op 

gericht meer eenheid te brengen in het leesonderwijs. Uitgangspunt is het 

leesplezier: onderzoek wijst uit dat het niveau van begrijpend en technisch 

lezen nauw samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en 

de beschikbare boeken. 

In deze praktische cursus maakt u kennis met inspirerende werkvormen, veel 

nieuwe boeken, geschiedenis van de jeugdliteratuur en worden verbindingen 

gelegd tussen voortgezet technisch lezen, het maken van werkstukken en 

kinderboeken. De cursus eindigt met de opdracht een realistisch lees- en 

mediaplan te schrijven voor de eigen school. De leescoördinator draagt met 

steun van het team zorg voor de basisvoorwaarden voor goed leesonderwijs op 

school: 

• een visie op lezen  

• voldoende (voor)leestijd 

• een actuele gevarieerde boekencollectie 

• de kwaliteit van de werkvormen 

• deelname aan leesactiviteiten en leesprojecten 

• deskundigheidsbevordering van leerkrachten.  

De leescoördinator kan participeren in een leesbevorderingsnetwerk van 

leescoördinatoren uit de regio. Het netwerk komt onder begeleiding van de 

Bibliotheek 2 keer per jaar bijeen voor uitwisseling van ervaringen en 

actualiseren van de kennis.  

Het verdient aanbeveling om per school 2 leescoördinatoren op te leiden. Met 2 

leescoördinatoren op een basisschool is het leesbeleid goed geborgd. 

 

 



De Bibliotheek op school - Basisonderwijs 
 

Pa
gi

na
9 

 

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. De Westfriese Bibliotheken biedt 

deze cursus aan op de volgende data: 

 

Woensdag 9 december 2015 13.30 - 16.30 uur 

Woensdag 20 januari  2016  13.30 - 16.30 uur 

Woensdag 17 februari 2016  13.30 - 16.30 uur 

Woensdag  16 maart 2016  13.30 - 16.30 uur 

 

Locatie: Bibliotheek Stede Broec, Stationslaan 2, 1611 KZ, Bovenkarspel 

U kunt zich aanmelden bij: Jessica Dip, jdip@westfriesebibliotheken.nl 

T 0228-743944 toestelnr. 233  

Sluitingsdatum: 2 november 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Locatie: Bibliotheek Stede Broec 

Duur: 4 x 3 uur 

Periode: december 2015 – maart 2016 

mailto:jdip@westfriesebibliotheken.nl?subject=Aanmelding%20Cursus%20Open%20Boek


De Bibliotheek op school - Basisonderwijs 
 

Pa
gi

na
10

 

Voor leerkrachten  
uit het Verdiepingspakket: 

 

MediaMatching game  

Scholen hebben te maken met een hoog niveau aan digitale vaardigheden van 

hun leerlingen. Kunnen leerkrachten hier hun voordeel mee doen?  

Als antwoord op deze vraag speelt een mediacoach van de Bibliotheek met de 

leerkrachten een spel: de MediaMatching Game, het mediawijsheid-spel voor 

schoolteams. Het spel is een stimulans om media een plek te geven in de klas 

en levert direct inspiratie op voor de leerkracht.  

In het spel komen alle functionaliteiten van SchoolWise aan bod. 

Doel: 

- De leerkrachten kennis laten maken met hetgeen mediawijsheid inhoudt 

- De leerkrachten bewust maken van hun eigen mediagebruik 

- De leerkrachten bewust maken van het belang van mediawijsheid in de klas 

- De leerkrachten kennis laten maken wat er allemaal mogelijk is met 

SchoolWise, het digitaal portaal van de Bibliotheek op School. 

 

Maximaal 10 deelnemers. Wilt u met meer personen deelnemen  

neem dan even contact op! 

 

  

 

 

 

 

Locatie: op school in een PC-ruimte 

Duur: max. 3 uur 

Periode: in overleg 
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Voor ouders  
uit het Verdiepingspakket: 

 

Samen met een boek (Ouders en voorlezen)  

Hoe kun je ouders die zelf niet in een voorleescultuur opgegroeid zijn aan het 

voorlezen krijgen. De meeste ouders weten dat het belangrijk is om voor te 

lezen aan hun kind. Toch doen ze het vaak niet omdat ze niet weten hoe ze het 

aan moeten pakken en raken ontmoedigd als het niet meteen lukt.  

Wat zijn de drempels voor ouders? 

- Ze zijn vaak onzeker 

- Geen tijd 

- Sommige ouders zijn laaggeletterd 

- Vinden dat ze niet goed kunnen voorlezen in het Nederlands 

- Of “de juf/meester kan het veel beter” 

- Of “ik ben bang dat ik ze de taal fout aanleer” 

Begrip hebben voor de redenen waarom ouders niet voorlezen is een goed 

begin voor verandering. Voor deze ouders biedt de Bibliotheek een training 

over voorlezen. 

Maximaal 10 deelnemers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: op school  

Duur: 2 uur 

Periode: in overleg 



De Bibliotheek op school - Basisonderwijs 
 

Pa
gi

na
12

 

Voor ouders  
uit het Verdiepingspakket: 

 

Wijs de online wereld in (ouderavond)  

Media spelen een steeds grotere rol in het leven van kinderen. Twitter, Google, 

Youtube, televisie, games, mobieltjes; het is de leef- en belevingswereld van 

de kinderen. Maar hoe kritisch zijn ze in het beoordelen van informatie en 

denken ze na over dat wat ze zelf aan het internet toevoegen? En hoe gaan 

ouders met het mediagedrag van hun kind om? Zijn regels en afspraken voor 

internetgebruik nodig en hoe doen zij dat? 

Tijdens deze presentatie praten wij met ouders over 'wat' hun kind(eren) in de 

nieuwe online mediawereld doen, met juist de nadruk op 'hoe' en 'waarom'. 

Deze bijeenkomst is voor ouders die zich willen oriënteren op opvoeding en 

onderwijs in dit multimedia tijdperk. Daarnaast kunnen ouders ervaringen 

uitwisselen met andere ouders. 

Aanvraagperiode: minimaal 6 weken van tevoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: op school  

Duur: 1 avond 

Periode: gedurende het hele schooljaar 
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Voor ouders  
uit het Verdiepingspakket: 

 

Mijn kind en lezen (ouderavond)  

Wist u dat een vierjarige die niet voorgelezen wordt gemiddeld zo’n 1500 

woorden kent? Een vierjarige die wel voorgelezen wordt, kent er al gauw 3500! 

Wist u dat als een kind 15 minuten per dag leest, het 1.000.000 woorden per 

jaar leest?  

Mijn kind en lezen gaat over het belang van voorlezen aan kinderen en hoe je 

als ouder ervoor kunt zorgen dat ze plezier krijgen in lezen en dat ook 

behouden. 

Doel: Ouders op een ontspannen manier laten kennismaken met en 

voorlichten over het belang van lezen, jeugdliteratuur en kinderboeken.  

 

Aanvraagperiode: minimaal 6 weken van tevoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: op school  

Duur: 1 avond 

Periode: gedurende het hele schooljaar 
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Kinderboekenweek  
in het dBOS pakket: 

Kinderboekenweek: ‘Raar maar waar!’  

Wetenschap, natuur en techniek - 7 t/m 18 oktober 2015  

De Kinderboekenweek staat dit jaar in het thema van wetenschap, natuur en 

techniek. Op onderzoek uitgaan en te weten willen komen hoe de wereld in 

elkaar zit, is een natuurlijke drijfveer van kinderen. Tijdens de 

Kinderboekenweek is er volop aandacht voor boeken die vragen stellen en 

antwoorden geven.  

 

 

 

In het kader van Cultuleren hebben wij samen met onze partners een 

uitgebreid programma voor groep 5 t/m 8 gemaakt voor de 

Kinderboekenweek. De partners zijn; De Blauwe Schuit, Cinema Oostereiland, 

Westfries Museum, Zuiderzeemuseum, Archeologische Dienst en De Boterhal. 

Voor de zomervakantie ontvangt u een vooraankondiging. Ook voor groep 1-2 

hebben wij een aanbod. 

Het aanbod dit jaar bestaat uit: 

 Een digitale lesbrief groep 1-4 – dBOS pakket 

 Digitale lesbrieven groep 5-8 in samenwerking met de 

Cultulerenpartners- dBOS pakket 

 Groep 1-2 intro op school, 50 minuten – Verdiepingspakket  

Het project sluit aan bij: 

Kerndoel 9: de leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen 

bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. 

 

 

 

Periode: oktober 2015 

Accent: kennismaken met de Bibliotheek, 

prentenboeken, vertellen en voorlezen. 
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Nationale Voorleesdagen  
in het dBOS pakket: 

 

Nationale Voorleesdagen 2016 

Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan 

kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Het Prentenboek van het Jaar 2016 is 

We hebben er een geitje bij! (van Marjet Huiberts & Iris Deppe). Dit boek en 

de 10 genomineerde Prentenboeken staan centraal tijdens dit bezoek. Een 

feestelijke kennismaking voor uw klas met de genomineerde boeken.  

• Een digitale lesbrief groep 1-2 – dBOS pakket 

• Groep 1-2 intro op school, 50 minuten – Verdiepingspakket  

 

Het project sluit aan bij: 

Kerndoel 9: de leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen 

bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode: januari 2016 

Accent: kennismaken met de Bibliotheek, 

prentenboeken, vertellen en voorlezen. 
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Voorlezen op school  
in het dBOS pakket: 

50+ Leest voor  

Nederlandse kinderen lezen steeds minder en vaak ook minder goed dan enige 

decennia geleden. Bibliotheken steken daarom veel energie in het bevorderen 

van (voor) lezen, waarbij met name het plezier in lezen voorop staat. De 

Bibliotheek doet dat o.a. met het project “50 + leest voor”.  

Door de Bibliotheek worden 50 plussers geworven en getraind om voor te 

lezen op basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Na een 

workshop in de Bibliotheek over geschikte voorleesboeken voor kleuters en 

peuters en voorleestechnieken worden de voorlezers ingezet op basisscholen, 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Gedurende drie maanden (januari 

t/m maart) komt een voorlezer 1 x per week ongeveer een half uur voorlezen. 

In overleg met de voorlezer wordt afgesproken op welke dag/tijdstip hij of zij 

kan komen voorlezen en aan welke groep.  

Er zijn basisscholen en instellingen die er bijvoorbeeld voor kiezen om een 

voorlezer alleen aan een paar kinderen te laten voorlezen omdat er sprake is 

van een taalachterstand. Hierdoor krijgen de kinderen een extra prikkel of 

stimulans. Een waardevolle ervaring voor beide partijen: de kleuters 

verheugen zich op een exclusief voorleesmoment en de voorlezers genieten 

van de reacties van de kinderen op hun grappige of spannende verhaal.  

Zou u ook graag beschikken over een voorlezer? Laat het ons weten, dan gaan 

wij voor u aan de slag! (zie contactgegevens)  

 

 

 

 

Deelname aan 50+ Leest voor  

is alleen mogelijk binnen  

het dBOS pakket. 
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Voor groep 1-2  
uit het Verdiepingspakket: 

 

Vlieg op dikke bromvlieg! - Digital Storytelling  

Samen met de leerlingen maakt de leerkracht een verhaal naar aanleiding van 

het prentenboek ‘Vlieg op dikke bromvlieg!’. De vastlegging van het verhaal 

gebeurt met diverse digitale toepassingen. Dit noemt men digital storytelling. 

Bij digital storytelling gaat het om de combinatie van de kunst van het 

verhalen vertellen met digitale multimedia: afbeeldingen, geluiden en video.  

Als afsluiting van het project laten de leerlingen aan hun ouders het 

eindproduct zien. Tijdens deze bijeenkomst kunt u er voor kiezen om 

extra te investeren in de ouders door een bibliotheekmedewerker uit 

te nodigen voor  een presentatie over leesbevordering. 

 

Lespakket voor de leerkracht:  

• Lesbrief voor de leerkracht. 

• Collectie boeken van Loes Riphagen. 

• Presentatie op school door bibliotheekmedewerker voor ouders. 

 

Het project sluit aan bij:  

Kerndoel 9: de leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen 

bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. 

 

 

 

 

 

 

Periode: in overleg  

Accent: leesbevordering en  

digitale toepassingen 
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Voor groep 1-2  
uit het Verdiepingspakket: 

 

Kamishibai  

De kamishibai komt oorspronkelijk uit Japan. In het Nederlands betekent 

kamishibai vertelkastje. Het vertelkastje is een middel om de taalontwikkeling 

van kinderen te stimuleren. Het vertelkastje is een klein draagbaar houten 

koffertje dat u kunt uitklappen. Het ziet eruit als een theatertje, waarin platen 

zitten die één voor één weg te schuiven zijn. De platen worden vertelplaten 

genoemd. Het zijn grote, verstevigde illustraties uit prentenboeken. 

Het lespakket bestaat uit 3 sets vertelplaten binnen een thema, met lesbrief en 

knuffeltjes (indien beschikbaar). 

Vertelplaten: Een overzicht van de vertelplatensets vindt u op de website als 

PDF bestand onder de kop speciaal voor/onderwijs/primair onderwijs, overzicht 

kamishibai overzicht-vertelplaten. Of klik hier! 

 

Opmerkingen: De vertelplaten worden met een kamishibaikastje geleverd! 

Voor besteladressen of een werktekening kunt u contact opnemen met de 

contactpersoon Primair Onderwijs van de Bibliotheek. 

Periode: U dient op het inschrijfformulier zelf in te vullen wanneer u het wenst 

te ontvangen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.westfriesebibliotheken.nl/content/dam/noord-holland/wfb/bestanden/kamishibai-vertelplatensets-2012-2013.pdf
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Voor groep 3-4  
in het dBOS pakket: 

 

Lekker lees- en avonturenspel  
In dit programma maken de kinderen kennis met diverse 

kinderboekenschrijvers van eerste leesboeken. Samen spelen ze een spel vol 

lees-, schrijf-, teken- , programmeer- en kijkopdrachten rondom de boeken 

van onder andere Sylvia Vanden Heede, Erik van Os en Rian Visser. 

Tijdens het spel op school is het zeer gewenst dat er  

ouders/grootouders/ verzorgers meehelpen! 

Accent: leesbevordering en kennismaking met boeken-apps. 

Lespakket voor de leerkracht: 

- Lesbrief 

- Klein boekenpakket  

bij de opdrachten 

- iPad of tablet en Beebot 

Bij deze activiteit wordt gebruik gemaakt van het digitaal portaal. 

Het project sluit aan bij: 

Kerndoel 9: de leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen 

bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. 

 

 

 

 

 

 

Locatie: op school  

Duur: 60 minuten door bibliotheekmedewerker 

Periode: april-juni 



De Bibliotheek op school - Basisonderwijs 
 

Pa
gi

na
20

 

Voor groep 3-4  
in het dBOS pakket: 

 
Het Grote Teken-het-maar spel! 

Er zijn veel fantastische illustratoren van kinderboeken zoals; Max Velthuijs,  

Annemarie van Haeringen, Thé Tjong Khing, Gitte Spee en Juliette de Wit. In 

dit spel komen deze illustratoren voorbij. De klas krijgt ter voorbereiding aan 

het bezoek een lespakket. Dan volgt het bezoek aan de bibliotheek. We spelen 

dan samen het spel. Een spel vol met lees-, kijk- en doe opdrachten rond 

illustreren en illustratoren.  

 

Tijdens het spel op school is het zeer gewenst dat 

er ouders/groot-ouders/verzorgers mee helpen! 

Accent: Leesbevordering 

Lespakket voor de leerkracht: 

- Lesbrief 

- Klein boekenpakket bij de opdrachten 

- iPads/tablets 

Bij deze activiteit wordt gebruik gemaakt van het digitaal portaal. 

Het project sluit aan bij: 

Kerndoel 9: de leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen 

bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. 

 

 

 

 

 

Locatie: op school  

Duur: 60 minuten door bibliotheekmedewerker 

Periode: april-juni 
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Voor groep 3-4  
uit het Verdiepingspakket: 

 

 

Illustrator op bezoek  

Wanneer u naar aanleiding van dit programma een illustrator op bezoek wilt in 

uw klas kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier. De illustratoren die 

uitgenodigd kunnen worden zijn Annemarie van Haeringen, Juliette de Wit of 

Gitte Spee. 

   
uit het Verdiepingspakket: 

 

Professor Pinguïn  

Leerlingen duiken via verhalen, gedichten, informatieve websites, filmpjes, 

werkbladen, kleurplaten, digitale spelletjes, dvd's en dans in de wereld van de 

pinguïns. Centraal staat het boek Sofie en de pinguïns van Edward van de 

Vendel. Voor de verwerking van de lesstof krijgt de leerkracht diverse keuzes 

aangereikt waaronder het maken van een digitale puzzel en een digitaal 

memorie door de leerlingen. Elke pinguïnsessie wordt afgesloten met het 

oefenen van een pinguïndansje. Dit dansje wordt tot slot opgevoerd in het 

bijzijn van de ouders. 

Opmerking: Leerlingen maken kennis met mediawijze verwerkingsvormen. 

Bij deze activiteit wordt gebruik gemaakt van het digitaal portaal. 

Periode: U dient op het inschrijfformulier zelf in te vullen wanneer u het wenst 

te ontvangen. 
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Voor groep 3-4  
uit het Verdiepingspakket: 

 

Hoera voor Annie M.G. Schmidt 

Wie kent Annie M.G. Schmidt niet! Nederlands bekendste 

kinderboekenschrijfster. Dit lespakket staat volledig in het teken van Annie 

Duik met de kinderen in de diverse verhalen, liedjes, films en gedichten van 

Annie M.G.Schmidt. De leskist bestaat uit een selectie van de boeken van 

Annie M.G.Schmidt aangevuld met dvd’s, cd’s, spelletjes, lessuggesties en 

digitale verwerkingsmogelijkheden (apps). Maak uw eigen Annie M.G. Schmidt 

feestje in de klas met deze leskist. 

Bij deze activiteit wordt gebruik gemaakt van het digitaal portaal. 

Periode: U dient op het inschrijfformulier zelf in te vullen wanneer u het wenst 

te ontvangen. 
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Voor groep 3-8  
uit het Verdiepingspakket: 

 

Schrijver op bezoek   

Ontmoet een echte schrijver of illustrator. De kinderen lezen van te voren de 

boeken van de uitgenodigde schrijver/illustrator, op school bedenken ze 

vragen die ze kunnen stellen aan de schrijver/illustrator want later ontmoeten 

ze de schrijver/illustrator in het echt in de Bibliotheek of op school!  

De leerkracht zorgt met behulp van de lesbrief voor een goede voorbereiding 

waarbij de leerlingen vragen bedenken voor de schrijver/illustrator. Hierbij 

levert de bibliotheek een collectie boeken. 

Accent: Leesbevordering 

Lespakket voor de leerkracht:  

- Lesbrief leerkracht 

- Collectie boeken 

Bij deze activiteit wordt gebruik gemaakt van het digitaal portaal. 

Het project sluit aan bij: 

Kerndoel 9: de leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen 

bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: in de Bibliotheek of op school  

Duur: 50 minuten  

Periode: maart, april - mei 
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Voor groep 5-6  
in het dBOS pakket: 

 

Smart-KIDZ  

Internetten is hartstikke leuk. Je kunt er informatie vinden voor je werkstuk en 

spreekbeurt, je kunt er spelletjes spelen, muziek luisteren en filmpjes 

bekijken. Maar wat is internet? Hoe werkt het eigenlijk? Hoe kun je de juiste 

informatie vinden? Wat vertel je over jezelf op internet en wat niet? Hoe blijft 

surfen op internet leuk? De leerlingen gaan in het programma Smart Kids met 

deze vragen aan de slag. 

Accent: Leesbevordering en digitale vaardigheden 

Doel: De leerlingen laten nadenken over internet en hoe zoek je op internet, 

hoe maak je een goed wachtwoord, computer- en internetregels. 

Enkele functionaliteiten uit SchoolWise komen in dit programma aan bod.  

Het project sluit aan bij: 

Kerndoel 4: de leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en 

instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. 

Kerndoel 7: de leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te 

beoordelen in verschillende teksten.          

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Locatie: in de Bibliotheek of op school  

Duur: 30 minuten introductie door bibliotheek- 

medewerker + 45 minuten op school door leerkracht  

Periode: september - november 
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Voor groep 5-6  
in het dBOS pakket: 

 

‘Sprookjes enzo…’  

‘Er was eens...’(zo beginnen de meeste sprookjes!) een wolf, een prinses, een 

kikker... Sprookjes, heerlijk om naar te luisteren, om zelf te lezen, te 

bedenken of om over te schrijven. Sprookjes en zo…is een leskist waarmee u 

met deze verhalen vol symboliek en mysterieuze figuren, die tot de 

verbeelding spreken, aan de slag kunt gaan in de klas. Deze vaak  

eeuwenoude verhalen zullen kinderen en volwassenen altijd blijven boeien.  

Lespakket voor de leerkracht: 

- Lesbrief leerkracht 

- Kleine collectie boeken. 

Bij deze activiteit wordt gebruik gemaakt van het digitaal portaal. 

Periode: U dient op het inschrijfformulier zelf in te vullen wanneer u het 

pakket wenst te ontvangen. 
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Voor groep 4 t/m 8  
in het dBOS pakket: 

Kinderjury 2016  

Het succes van de landelijke Kinderjury is inmiddels alom 

bekend. In de periode februari tot en met mei 2016 worden 

kinderen in de gelegenheid gesteld hun eigen top 3 van 

nieuwe boeken van 2015 kenbaar te maken door het 

invullen van een juryformulier. Vervolgens nomineren twee 

leeftijdsgroepen (zes tot negen jaar en tien tot twaalf jaar) drie boeken, 

waaruit de twee uiteindelijke winnaars worden gekozen. De bibliotheek zorgt 

voor een boekenpakket met boeken die deelnemen aan de Kinderjury. De 

introductie van de Kinderjury gebeurt d.m.v. een filmpje op de website van de 

bibliotheek.  

• Digitale lesbrief – dBOS pakket 

• Collectie materialen en boeken – Verdiepingspakket 

 

Bij deze activiteit wordt gebruik gemaakt van het digitaal portaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode: februari t/m mei 2016 
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Voor groep 5-6  
in het dBOS pakket: 

Kilometerlezen  

‘Kilometerlezen’ is een leesbevorderingsprogramma met online 

multimediaondersteuning. De leerlingen lezen diverse boeken. Elke leerling vult 

wekelijks op de bijbehorende website de bladzijdes in die hij heeft gelezen. Die 

bladzijden worden kilometers. Zo reizen ze door een digitaal landschap en passeren ze 

onderweg verschillende haltes. Op de haltes krijgen ze via weblinks informatie over 

schrijvers, boektitels en boekfiguren. De website geeft ook het totaal aantal 

leeskilometers van de klas aan. In de laatste projectweek kunnen de leerlingen op de 

website een leesquiz spelen waarbij ze de leesvlag moeten veroveren. De leesquiz 

heeft betrekking op de boeken uit de collectie. De leerkracht krijgt voor de groep een 

licentie, deze licentie geeft toegang tot de bijbehorende website. 

Elke leerling ontvangt bij aanvang een leespaspoort waarin ze de 

leeskilometers kunnen bijhouden. Ook kunnen ze in hun paspoort de 

gelezen boeken noteren en een waardering invullen. Voor het 

uitvoeren van dit programma heeft u de boekencollectie met 

specifieke titels en materialen nodig. Deze dient u te bestellen uit 

het verdiepingspakket. 

Lespakket voor de leerkracht:  

• Lesbrief en licentie – dBOS pakket 

• Boekencollectie en materialen – Verdiepingspakket  

Bij deze activiteit wordt gebruik gemaakt van het digitaal portaal. 

 

 
 

Het project sluit aan bij: 

Kerndoel 7: de leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te 

beoordelen in verschillende teksten 

Kerndoel 9: de leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen 

bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. 

Locatie: op school  

Duur: Pakket 6 weken  

Periode: januari t/m mei 2016 
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Voor groep 7-8  
uit het Verdiepingspakket: 

Slimmer Zoeken   

Hoe zoek je slim op internet? En hoe weet je of het klopt wat je ziet, hoort en 

leest? Hoe zoek je voor je werkstuk/spreekbeurt of presentatie? 

Zoeken via ‘Google’ wordt door kinderen veel gedaan als ze informatie zoeken voor 

een spreekbeurt/werkstuk of presentatie. Maar er zijn zoveel meer goede 

zoekmogelijkheden waar goede informatie te vinden is. Aan de hand van diverse 

opdrachten en door te werken met verschillende soorten bronnen, leren kinderen 

kritisch kijken naar betrouwbaarheid van informatie en het gebruik van internet. 

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan hoe betrouwbaar websites zijn en hoe 

je om gaat met privacy op internet als je gebruik maakt van sociale media of mee wilt 

spelen met een online game.  

Dit programma kunt u als startactiviteit gebruiken in uw klas wanneer de leerlingen 

met een spreekbeurt/werkstuk of presentatie aan de slag moeten gaan. 

Tip: U kunt bij dit programma de ouderavond ‘Wijs de online wereld in’ aanvragen 

voor de ouders van de leerlingen – Verdiepingspakket.  

Alle functionaliteiten uit SchoolWise komen in dit programma aan bod.  

Accent: Digitale vaardigheden 

Het project sluit aan bij: 

Kerndoel 4: de leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en 

instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. 

Kerndoel 6: de leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van 

school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch 

geordende bronnen, waaronder digitale bronnen. 

Kerndoel 7: de leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te 

beoordelen in verschillende teksten. 

 

 

 

Locatie: op school  

Duur: 30 minuten introductie door bibliotheek-

medewerker + 45 minuten door leerkracht.  

Periode: september t/m november 2015 
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Voor groep 7-8  
uit het Verdiepingspakket: 

Vergeten Oorlog  

Voor kinderen van nu is de Tweede Wereldoorlog lang geleden en ver weg. 

Jeugdboeken kunnen een bijdrage leveren aan het levend houden van de herinnering 

van deze oorlog. De Schrijvers van de Ronde Tafel initieerden het project Vergeten 

oorlog met zes nieuwe jeugdboeken over de vergeten onderwerpen van de Tweede 

Wereldoorlog: de bombardementen op Rotterdam en Middelburg, de Sinti, 

arbeidsinzet in Duitsland, de Tweede Wereldoorlog in Suriname, kinderen van 'foute' 

ouders en de Tweede Wereldoorlog in landen zoals Marokko, Polen, Suriname en 

China. Op school gaat de leerkracht met de kinderen aan de slag met de opdrachten 

en het lespakket met de 6 boeken. Alle opdrachten zijn gekoppeld aan de website die 

voor dit project speciaal ontwikkeld is.  

Bij dit project werken wij samen met Peter Sasburg, maker van het project 

‘Oorlogsmonumenten vertellen’ en ‘Verzet in Westfriesland’ (onder voorbehoud).  

Lespakket voor de leerkracht: 

- Collectie boeken 

- Educatief materiaal Vergeten Oorlog  

- Handleiding leerkracht. 

Bij deze activiteit wordt gebruik gemaakt van het digitaal portaal. 

Het project sluit aan bij: 

Kerndoel 9: de leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen 

bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. 

Kerndoel 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende 

tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en 

staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; 

burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.. 

Periode: U dient op het inschrijfformulier zelf in te vullen wanneer u het pakket 

wenst te ontvangen. 
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Voor groep 7-8  
uit het Verdiepingspakket: 

 
Bekijk ’t maar (met nieuwe boeken en films!)  

De school ontvangt van de Bibliotheek een collectie boeken en dvd's  van 

verfilmingen van deze boeken. In kleine groepjes lezen de leerlingen een boek 

en bekijken zij thuis of op school de verfilming van het boek. Elk groepje 

maakt een boekverslag en bereidt een presentatie voor. Hierin houden ze een 

pleidooi waarom juist het door hen gelezen boek de moeite waard is om met 

de gehele klas te bekijken door middel van de gelijknamige dvd. Daarna 

worden door alle leerlingen stembriefjes ingevuld. Telling van de stembriefjes 

wijst uit aan welke film de Oscar wordt uitgereikt. Ga zelf in de klas een film 

maken met het pakket ‘Filmen maar’. Aansluitend wordt de verfilming van de 

Oscarwinnaar op DVD klassikaal vertoond.  

Bij deze activiteit wordt gebruik gemaakt van het digitaal portaal. 

Periode: U dient op het inschrijfformulier zelf in te vullen wanneer u het 

pakket wenst te ontvangen. 

 

Bij het opnieuw samenstellen van dit pakket hebben wij samengewerkt  

met Cinema Oostereiland!  
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Tarieven 
 

Maakt u als school al gebruik van en/of heeft u zich ingeschreven voor De 

Bibliotheek op school dan krijgt u het dBOS pakket. Het dBOS pakket is een 

totaalpakket met SchoolWise als onderdeel. U betaalt dan het tarief dat 

gebaseerd is op het aantal leerlingen van uw school.  Wilt u als school meer 

investeren op het gebied van leesbevordering en de informatie- en digitale 

vaardigheden van uw leerlingen en leerkrachten dan kunt u gebruik maken van 

het verdiepingspakket. Met het dBOS pakket krijgt u korting op de producten 

in het verdiepingspakket.  

Kiest u niet voor de nieuwe educatieve aanpak De Bibliotheek op School dan 

kunt u alleen een keuze maken uit de activiteiten en producten in het 

verdiepingspakket.  

 

dBOS Pakket 

 Aansluiting SchoolWise 

 Instructie team SchoolWise  

 1 Activiteit op school voor groep 3-4 

 1 Activiteit op school voor groep 5-6 

 Helpdeskfunctie SchoolWise 

 Digitale lesbrief Kinderboekenweek voor alle groepen 

 Nationale Voorleeswedstrijd organisatie 

 Digitale lesbrief Nationale Voorleesdagen groep 1-2 

 Digitale lesbrief Kinderjury groep 4-8 

 Nieuwsbrief ‘Matilda’ 3 keer per jaar boek en media-tips  

 Project 50+ leest voor 
 

Tarieven* 

Totaal tarief voor scholen < 100 leerlingen: € 350 

Totaal tarief voor scholen 100 – 200 leerlingen: € 450 

Totaal tarief voor scholen 200 – 300 leerlingen: € 550 

Totaal tarief voor scholen 300 – 400 leerlingen: € 650 

Totaal tarief voor scholen 400 – 500 leerlingen: € 750 

 

 

*Alle tarieven zijn exclusief BTW 
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Het Verdiepingspakket               

 

  incl.  excl. 

Extra activiteiten voor de Groepen: dBos dBos 

Groep 1-2 Nationale Voorleesdagen intro op school  

(digitale lesbrief in basispakket) 
€ 125 € 250 

Groep 1-2 Kinderboekenweek intro op school  
€ 125 € 250 

(digitale lesbrief in basispakket) 

Groep 4 t/m 8 Kinderjury bestaat uit collectie en 

materialen (digitale lesbrief in basispakket) 
€ 75 € 250 

Groep 7-8 Slimmer zoeken (introductie op school) € 125 € 250 

Schrijver op school – inclusief collectie/lesbrief 
€ 125 € 250 

(per groep max. 35 leerlingen) 

 

Deskundigheidsbevordering voor Leerkrachten: 

Mediamatching game (max. 10 deelnemers) € 200 n.v.t. 

Cursus Open Boek: 4 bijeenkomsten incl. handboek  € 300 p.p. n.v.t. 

 

Deskundigheidsbevordering voor Ouders: 

Samen met een boek (voorleestraining) € 200 n.v.t. 

Presentatie ‘Mijn kind en lezen’ € 250 € 500 

Presentatie ‘Wijs de online wereld in’ € 250 € 500 

 

Overige extra’s: 

Extra activiteit voor een groep € 150 € 300 

Eigen collectie toevoegen aan digitaal portaal offerte offerte 

Collectie: themacollectie (8 weken lenen)  
€ 30 € 60 

Probiblio (alleen collectie) 

Collectie: eigen leskisten o.a. Hoera voor Annie, Prof 

Pinguïn, Bekijk ’t maar, Vlieg op dikke bromvlieg  
(lesbrief + collectie) 

€ 50 € 100 

Collectie: Kilometer Lezen groep 5-6 (alleen collectie) € 50 coll. n.v.t. 
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Organisatie 
• Eén contactpersoon per school voor bibliotheekzaken is zeer wenselijk, bijvoorbeeld 

de leescoördinator. 

• Inschrijfformulieren opsturen voor een uiterste inschrijfdatum, vermeld op het 

formulier en op de website. 

• Scholen of instellingen krijgen een herinnering wanneer zij inschrijfformulieren niet op 

tijd hebben teruggestuurd. 

• Op basis van de inschrijfformulieren krijgt u een rooster voor het gehele schooljaar. U 

ontvangt het rooster in tweevoud, een exemplaar ontvangen wij ter bevestiging 

ondertekend retour.  

• Voor ouderavonden en deskundigheidsbevordering geldt een aanvraag termijn van 

tenminste 6 weken. Afmelden kan tot uiterlijk 4 werkdagen van te voren, daarna 

worden de kosten alsnog in rekening gebracht. 

• Als een activiteit niet op het afgesproken tijdstip kan plaatsvinden, dan stelt u de 

bibliotheek daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte.  

• Wanneer een bibliotheekmedewerker bij een afgesproken activiteit onverrichter zake 

moet terugkeren , krijgt u een factuur van € 75,-. 

• Bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van de bibliotheekmedewerker bij een 

activiteit krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. U krijgt dan z.s.m. een nieuwe afspraak. 

• Het verzoek om collecties op tijd op te halen, deze staan gedurende 1 week voor u 

klaar, bij niet tijdig ophalen vervalt de reservering. 

• Aanvragen themacollectie Probiblio via deze link 

Uitvoering 

Het is zeer wenselijk dat de vaste leerkracht bij de groep aanwezig is tijdens een  

programma. Is dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk dan verwachten 

wij dat u zorg draagt voor een goede overdracht, zowel inhoudelijk als 

organisatorisch. Bij een bibliotheekactiviteit op school of in de bibliotheek is de 

leerkracht verantwoordelijk voor de rust en orde in de groep en is hij of zij actief 

betrokken bij het programma. 

Evaluatie 

Na afloop van een activiteit krijgt u een evaluatieformulier. Het verzoek is dit zo snel 

mogelijk in te leveren in de bibliotheek. Opmerkingen en reacties naar aanleiding van 

een activiteit zijn altijd welkom. 

http://www.probiblio.nl/themacollecties-bestellen/
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Voor meer informatie kunt u  

contact opnemen met:  

Mariska Bremen 

mbremen@westfriesebibliotheken.nl  

of Jessica Dip 

jdip@westfriesebibliotheken.nl 

mailto:mbremen@westfriesebibliotheken.nl
mailto:jdip@westfriesebibliotheken.nl

