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Meer informatie &  
aanvragen

Meer informatie over en aanvragen van 
boekprojecten, vertelplaten, workshops  
et cetera kan via onze website. 
www.westfriesebibliotheken.nl/kinderopvang of 
via e-mail jdip@westfriesebibliotheken.nl. 

Je kunt gedurende het hele jaar bestellingen doen.
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Samen vóór het lezen met de Bibliotheek

Beste leidinggevende en voorleescoördinator,

Ook komend seizoen willen we jullie graag ondersteunen en inspireren op 
het gebied van voorlezen met muzikale, theatrale en digitale werkvormen.
Dit aanbod zorgt voor een goede start op het gebied van taalvaardigheid. 
Met theater, muziek en digitale toepassingen wordt de taalontwikkeling 
bij jonge kinderen extra gestimuleerd en het verhaalbegrip vergroot. 
Kinderen komen daardoor al in een vroegtijdig stadium in aanraking met 
kunst, cultuur en bijvoorbeeld de basisbeginselen van programmeren.
Het aanbod van de Bibliotheek voor de kinderopvang vormt de start voor 
de doorgaande leerlijn.

Heeft jouw kinderopvang speciale wensen? Laat het ons weten. We werken 
graag op maat, zodat het nog beter aansluit op de kinderopvang.
Veel plezier bij het kiezen van de producten en activiteiten voor jullie  
kinderopvang. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking in het  
seizoen 2021-2022. 

Graag tot ziens op de kinderopvang of in de Bibliotheek!

Heb je nog vragen, neem dan contact op met:

Jessica Dip of Anna Verschoor  
Programmamakers leesbevordering & digitale geletterdheid 0-4 jaar

jdip@westfriesebibliotheken.nl     averschoor@westfriesebibliotheken.nl   



Muziek

Beeldend

Lezen

Voorlezen
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Activiteiten 
met verhalen

ICT basis-
vaardigheden

Schrijven / 
Verhalen maken

Computational 
thinking

Mediawijsheid

Informatie-
vaardigheden

V� r peut� s
Voorlezen op locatie 3 maanden BoekStartabonnement

Boektoertje 6 weken € 18,00
Boektoertje meertalig 6 weken  € 18,00
Boekprojecten 6 weken € 18,00
Vertelplaten 6 weken  gratis
  

Cubetto 6 weken € 58,00
Prentenboek en theater 45 minuten € 95,00
Tralalaboem, zingen met  45 minuten € 95,00
Bieblala* 
   
Stopmotion studio 6 weken € 58,00

Prentenboek en theater 45 minuten € 95,00 
2-4 jaar
  

Tralalaboem, zingen met  45 minuten € 95,00
Bieblala*
  
  

Stopmotion Studio* 6 weken € 58,00

  Stopmotion Studio* 6 weken € 58,00

   
Cubetto* 6 weken €58,00

  

  

Ben ik in beeld?* 6 weken € 58,00

* Nieuwe 
pro� amma’s 

Training interactief voorlezen  2 x 2 uur  € 64,00 per deelnemer  
Training voorleescoordinator 3 x 3 uur  € 204,00 per deelnemer  

   
   
   
   
   

Workshop  Muziek met prentenboeken 2 uur  € 27,00 per deelnemer  
Workshop Nationale Voorleesdagen  2,5 uur  € 27,00 per deelnemer 
Inspiratiebijeenkomst voor 
voorleescoordinatoren 2 uur  BoekStartabonnement  
  
  

Workshop theater met een boek 2 uur € 27,00 per deelnemer
  
  
Workshop muziek met  2 uur € 27,00 per deelnemer
prentenboeken   
  
  
  
    
Droomvaardigheidsbewijs 2 uur € 27,00 per deelnemer

Workshop stoeien met media  2 uur € 27,00 per deelnemer 

V� r pedagogisch 
medew� k� s

Prentenboekenspel
45 minuten  |  € 95,00

V� r � d�  
en peut� 

Wat	is	BoekStart?	
BoekStart in de Kinderopvang is bedoeld om kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, hun 
ouders en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang intensief met boeken en 
het (voor)lezen in aanraking te brengen. 

Waarom kiezen voor BoekStart in de Kinderopvang?
Voorlezen is voor jonge kinderen enorm belangrijk voor de taalontwikkeling en 
woordenschat. Hoe jonger daarmee wordt begonnen, hoe meer effect het heeft. 
Van jonge kinderen die regelmatig zijn voorgelezen, 
heeft 70% voldoende woordenschat voor een goede 
start op de basisschool. Daarnaast ontdekken 
kinderen met BoekStart, in een vroegtijdig 
stadium, het voorleesplezier. 

Hoe?
Met BoekStart in de kinderopvang zorgt de 
Bibliotheek in samenwerking met de kinderopvang-
locatie voor een rijke en stimulerende leesomgeving 
voor jonge kinderen door:

•  de deskundigheid van pedagogisch medewerkers te 
vergroten. Van elke kinderopvanglocatie wordt een pedagogisch medewerker door 
de Bibliotheek opgeleid tot voorleescoördinator. Daarnaast volgen alle pedagogisch 
medewerkers de training Interactief voorlezen aan jonge kinderen van 0-4 jaar. 

•  een aantrekkelijke leesplek met een geschikte collectie.
•  een wisselcollectie met geschikte boeken die door de bibliotheek beschikbaar wordt 

gesteld en 2 keer per jaar wordt gewisseld.
•  een getrainde voorleesvrijwilliger van de Bibliotheek die gedurende 3 maanden 

(januari tot en maart), 1 keer in de week,  komt voorlezen op de locatie. 
•  een digitale nieuwsbrief die vier keer per jaar verschijnt waarin ouders geïnfor-

meerd worden over allerlei lees- en mediazaken. Doel van de nieuwsbrief is om 
de ouderbetrokkenheid op het gebied van voorlezen te vergroten en ouders te 
informeren over de mogelijkheden van de Bibliotheek. Ook voor de pedagogisch 
medewerkers is deze nieuwsbrief een goede bron van informatie om op de hoogte 

te blijven van lees-en mediazaken. 
•  de  inspiratiebijeenkomst die 2 keer per jaar door de Bibliotheek 

georganiseerd wordt voor de voorleescoördinator. 
•  een jaarlijkse evaluatie met de BoekStart monitor.

Heb je belangstelling voor BoekStart in de 
kinderopvang? 

Wil je jouw locatie aanmelden voor deelname aan dit 
leesbevorderings programma? Neem dan contact op met Jessica Dip, 

jdip@westfriesebibliotheken.nl of T 0228-743943 en maak een afspraak. 

V� r � d� s
Presentatie Stoeien met media
90 minuten   |  € 159,00


