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BoekStart in de Kinderopvang heeft als doel kinderen in de leeftijd van nul tot 
vier jaar via de Kinderopvang met boeken en voorlezen in aanraking te brengen. 
Hiermee voegen wij als bibliotheek nog een basisdoel toe, met het oog op lees- 
bevordering: het ontwikkelen van de literaire competentie. Door kinderen boeken 
te laten ontdekken en plezier te laten beleven aan verschillende soorten verhalen.

Kinderen die veel woorden horen als ze jong zijn, hebben een vliegende start. 
Mensen leren het meeste wanneer ze piepjong zijn. Uit onderzoek blijkt dat 
kinderen die als baby al worden voorgelezen, niet alleen meer woorden kennen, 
maar hierdoor de wereld beter leren begrijpen en het later beter doen op school.
 
Door te kiezen voor BoekStart versterkt u het voorleesklimaat en werkt u aan 
preventie van taalachterstanden in samenwerking met de Bibliotheek.  
Kinderen die hun schoolloopbaan met een taalachterstand beginnen, lopen  
die maar moeilijk in. In West-Friesland is het percentage laaggeletterden zelfs 
hoger dan het landelijk gemiddelde van 10,8%. Des te meer reden om binnen 
uw kinderopvang veel aandacht te geven aan het belang van voorlezen. 

Met BoekStart in de Kinderopvang wordt het leesplezier en de taal- 
ontwikkeling van jonge kinderen (0-4 jaar) bevorderd doordat u investeert in:
•  Goede uitvoering van het voorleesbeleid door per locatie een pedagogisch 

medewerker te scholen tot Voorleescoordinator,
•  De educatieve interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers,
•  Een mooie boekencollectie,
•  Een aantrekkelijke leesplek,
•  Het vergroten van ouderbetrokkenheid en 
•  Samenwerking met de bibliotheek en andere partners in een 

leesbevorderingsnetwerk.

De Westfriese bibliotheken zet zich, net als u, volop in om ieder kind een  
betere toekomst te geven. Met de inzet van het programma BoekStart in 
de Kinderopvang geven wij hieraan een extra impuls.

Pedagogisch medewerker Lydia ziet dat Emma,  
voor het eerst op de Kinderopvang, zich 
onzeker gedraagt. Lydia wil dat Emma 
zich thuis voelt. Lydia leest voor aan 
Emma uit het prentenboek ‘Dag’, 
over het varkentje Bram dat ook 
voor het eerst naar de Kinderop-
vang gaat. Lydia speelt hiermee 
in op een van de pedagogische 
basisdoelen en tegelijkertijd op 
de taalontwikkeling van Emma. 
Want voorlezen is behalve leuk en 
gezellig ook heel leerzaam!
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BoekStart basisabonnement  € 200,00 per jaar 
 

Abonnement bestaat uit:

•  Aansluiting bij BoekStart Keurmerk

• Begeleiding bij het aanscherpen van het voorleesplan (2 uur)

• Wisselcollecties 25 banden (2x per jaar wissel) 

• Nieuwsbrief met boekentips 

• Inspiratiebijeenkomst voorleescoördinatoren 2 x per jaar 2 uur

• Themabijeenkomst BoekStart voor PM-ers (kennismaking of update 1 uur)

• Voorlezen op locatie voor een periode van drie maanden (50 + leest voor)

•  Lidmaatschap kinderen (eenmalig vier euro door ouders voor het pasje)

• Digitale nieuwsbrief voor ouders

*Tarieven zijn exclusief BTW

BoekStartabonnement*                  € 200,00 per jaar

Verdiepingsmenu  BoekStart       met       geen

• Workshop Nationale Voorleesdagen € 16,50 € 20,00 
• Verteltas Nationale Voorleesdagen € 12,50 € 15,00 
• Ouder- en peuterprogramma  € 50,00 € 75,00 
• Training of presentatie ouders  € 150,00 € 200,00
• Voorlezen op locatie         -  € 45,00

Verdiepingsmenu  BoekStart       met       geen

• Mini € 32,50 per jaar
• Comfort € 47,50 per jaar
• All-in € 62,50 per jaar
*Tarieven zijn inclusief BTW, voor voorwaarden tarieven 2016: www.westfriesebibliotheken.nl

BoekStart Start 

• BoekStartabonnement  € 200,00
• Introductie BoekStart voor het hele team introductie
• Training Voorleescoordinator € 150,00 p.p. (3x3 uur)
• Training interactief voorlezen € 50,00 p.p. (2x2 uur)
• Advies inrichting en collectie  € 40,00 (1 uur)

BoekStart Startup: het eerste jaar*

Verdiepingsmenu BoekStart*       met         geen

Bibliotheekabonnementen*

Meer informatie
Jessica Dip 
jdip@westfriesebibliotheken.nl 
T 0228-743 944 | toestel 233

Irina Hoffer
ihoffer@westfriesebibliotheken.nl 
T 0228-743 944 | toestel 232

Pedagogisch Medewerker:

“   Er wordt meer voorgelezen en het gebeurt bewuster. De kinderen 
halen nu zelf een boekje uit de leesplek en vragen of we ze voor  
willen lezen. Ik heb nu meer handvatten om in te spelen op de  
verhalen in de boekjes en je merkt dat de kinderen sommige  
woorden die je hebt voorgelezen ineens gebruiken.”

 Wist u dat: 

“ Een vierjarige die niet voorgelezen wordt, kent gemiddeld  
1500 woorden. Een vierjarige die wel voorgelezen wordt,  
kent er al gauw 3500!”

*Tarieven zijn exclusief BTW

*Tarieven zijn exclusief BTW
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Themacollecties
Tien boeken over een thema

€ 15,00 met  
BoekStartabonnement  
€ 20,00 zonder  
BoekStartabonnement

Themaprojecten
Boeken, verwerkingssuggesties 
en verwerkingsmaterialen  
passend bij het thema.

€ 20,00 met  
BoekStartabonnement
€ 25,00 zonder  
BoekStartabonnement

Circus Circus & Carnaval
Dieren Klipperdeklop  

Krrr…..okodil
Eten en drinken Anna eet fruit
Emoties Voor het eerst naar school
Familie Mama Kwijt  

Wiebelbillenboogie
Feest Nog honderd nachtjes slapen
Herfst Wat nu Olivier?  

Fiet wil rennen
Hoera, een baby Poepsimpel
Dit ben ik/groter worden Kleine Kangoeroe
Kinderboerderij/Boerderij Klipperdeklop  

Boer Boris  
We hebben er een geitje bij

Kleding De Boekenbroek
Lente Dottie’s Eieren  

Rupsje Nooitgenoeg
Verkeer en Vervoer De Grote Rode Bus
Vriendschap Kikker in het kinderdagverblijf  

Raf  
Rikki en zijn vriendjes

Winter Ga je mee Kleine Beer
Wonen Kleine Muis zoekt een huis
Ziek Lassa in het ziekenhuis
Zomer Plons Zingen met gebarenliedjes

Vertelplaten
Vertelplaten, verwerkingssuggesties & vingerpopje/knuffel
Geen kosten met BoekStartabonnement 
€ 5,00 zonder BoekStartabonnement

Anton kan toveren Toveren
Bang Mannetje Bang zijn
Dat ben jij Kiki Gezin/grootouders
De Kleine Reus Sprookjes
Een grote ezel Groter worden/familie
En nu lekker slapen Sam Slapen, bed rituelen
Ik wil de maan De maan, veraf/dichtbij/avond
Kikker is kikker Zelfvertrouwen/identiteit
Kikker is verliefd Verliefdheid/vriendschap
Kleine Ezel en jarige Jakkie Verjaardagen/jaloezie
Mama Kwijt Verdwalen/familie
Met tien in bed Knuffels, tellen
Mevrouw Geit en haar zeven lieverdjes Sprookjes
Ophelia Verliefdheid
Waar is Dikkie Dik? Verstoppen
Wij gaan op berenjacht Bang zijn


