
Taal vergroot 
           je wereld…

Westfriese Bibliotheken

samen met de Bibliotheek



‘jong geleerd, is oud gedaan’

                       Ruim 15% van de kinderen  

             in Nederland loopt een risico op 

taalachterstand. Wie moeite heeft met  

lezen en schrijven, komt moeilijker mee in 

de samenleving. Juist in de hedendaagse  

digitale wereld is taal belangrijk.  

De Westfriese Bibliotheken leveren een  

belangrijke bijdrage aan het bevorderen  

van geletterdheid. Onder het mom van  

‘jong geleerd is oud gedaan’ doen we dit  

bijvoorbeeld met een speciaal aanbod voor  

kinderen. In deze folder ziet u een overzicht  

van deze lees- en taalbevorderende activiteiten.

Een overzicht van activiteiten  
en mogelijkheden van de Westfriese 

Bibliotheken op het gebied van  
taal- en leesontwikkeling.



Het BoekStart-programma laat 
ouders en jonge kinderen genieten 
van boekjes en verhalen. Ouders 
ervaren samen met hun kindje 
het boek door te voelen, te lezen 
en te praten.

Zo stimuleren ouders de taalontwik-
keling van hun kind al op zeer jonge 
leeftijd. In samenwerking met alle 
West-Friese gemeenten bieden wij 
ouders van pasgeboren baby’s een gratis 
Boekstart koffertje aan. In dit koffertje 
zit een knisperboekje, een liedjesboek 
met cd en een informatiepakket over le-
zen met baby’s en peuters. Zo stimuleren 
wij een goede start vol leesplezier.

De Bibliotheek organiseert regelmatig 
BoekStart-activiteiten voor ouder en kind, 
zoals Muziek op Schoot, iBaby en praten 
met je baby. 

Voor de oudere kinderen zijn er voor-
lees- en knutsel/speelmiddagen in de 
Bibliotheek. Alle kinderen zijn welkom 
om te luisteren naar een mooi of  
spannend verhaal. 

Wilt u met uw kind deelnemen? 
Houd dan onze agenda voor deze
activiteiten in de gaten.

Als één van de kinderen van een gezin 
een taalachterstand heeft, kan het in  
aanmerking komen voor het project:  
de VoorleesExpress. Een vrijwilliger 
komt voor een bepaalde periode bij dit 
gezin thuis voorlezen. Dankzij de Voor-

leesExpress kan het hele gezin op een 
laagdrempelige manier kennismaken met 
het voorlees ritueel. De ouders krijgen 
handvatten om het voorlezen na twintig 
weken zelf over te nemen. De Bibliotheek 
ondersteunt hen hierbij. 

Voor de kinderen en hun ouders

BoekStart (0-2 jaar)
Activiteiten 
(0-8 jaar)

VoorleesExpress (2-8 jaar)



De komende jaren intensiveren we het 
contact met scholen met een nieuwe 
aanpak: de Bibliotheek op school. Dit is 
een landelijke aanpak voor het primair 
onderwijs. Bibliotheken en scholen wer-
ken hiermee samen aan taalontwikke-
ling, leesbevordering en mediawijsheid. 
Doel is om kinderen te stimuleren meer 
te lezen, op school en thuis.

Bij de Bibliotheek op school hoort de digi-
tale portal SchoolWise. Binnen deze portal 
kan er gezocht worden in de schoolcollectie 
én in de Bibliotheekcollectie. De portal kan 
op alle scholen worden gebruikt, met of 
zonder eigen mediatheek. Scholen kunnen 
zich bij de Westfriese Bibliotheken aanmel-
den als zij ook SchoolWise willen.  

De Westfriese Bibliotheken beschikken over 
expertise op het gebied van taal en lezen. 
Deze expertise zetten wij in om medewer-
kers uit het onderwijs, VVE-instellingen en 
andere professionals te bevorderen in hun 
deskundigheid. Zo houdt de Bibliotheek le-
zingen en trainingen met als doel voorlezen 

aan kinderen te 
stimuleren. Leerkrachten  
kunnen deelnemen aan de  
cursus Open Boek die hen  
opleidt tot leescoördinator. 

Ook organiseert de Bibliotheek 
jaarlijks een aantal workshops die 
in het teken staan van de Nationale 
Voorleesdagen en de Kinderboeken-
week. Ieder jaar baseren we de work-
shops op de beste boektitels van 
dat jaar. In een digitale nieuwsbrief 
voor leerkrachten bieden we boekentips 
en diverse lessuggesties.

Het aanbod van de Bibliotheek 
vindt u op onze website onder  
het kopje Speciaal voor... Onderwijs. 
Daar vindt u ook de gegevens van  
onze specialisten die u verder  
kunnen helpen.

Voor onderwijs en professionals

Op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de 
onderbouw van het basisonderwijs lezen vrijwilligers 

voor aan kinderen. De Bibliotheek traint deze 
vrijwilligers en zij lezen vervolgens gedurende 

drie maanden voor uit de mooiste boeken.

Bibliotheek op 
school (4-12 jaar)

Workshops en 
lezingen

50+ leest voor 

 (2 - 4 jaar)



Volg ons of vind ons leuk 

op Facebook & Twitter!

Wilt u meer weten over onze verschillende 
activiteiten voor kinderen?
Kijk voor data en locaties op de agenda van 
www.westfriesebibliotheken.nl  of op facebook.com/boekstart

Wilt u meer weten over taalontwikkeling en leesbevordering?
Neem eens een kijkje op de jeugdpagina’s op onze website. Daar staan 
onder westfriesebibliotheken.nl/jeugd & jongeren en jongeren diverse tips 
en links die u verder op weg helpen.

Wilt u meer weten over onze trainingen, lezingen of het 
educatieve programma van de Bibliotheek? 
Ga dan op onze website naar het menu Speciaal voor en dan Onderwijs. 
Hier vindt u ook de contactgegevens van onze specialisten die u graag 
verder informeren.

Verder verwijzen we u voor data van de voorlees- en knutselmiddagen, 
adresgegevens, voorlees- en boekentips, geanimeerde prentenboeken, 
luisterboek-apps, de VoorleesExpress en overige  informatie graag naar:
www.westfriesebibliotheken.nl

Wilt u telefonisch contact? 
Bel naar onze klantenservice: 0228 - 743 943
Zij helpen u om de juiste medewerker voor uw vraag te vinden. 

Westfriese Bibliotheken


