
Bestel 
snel!

De Bibliotheek 
& 

het voortgezet
onderwijs
2020-2021

Aanmelden

Aanmelden kan via onze website 
www.westfriesebibliotheken.nl/onderwijs of via e-mail 
densing@westfriesebibliotheken.nl Bij aanmelding 
via e-mail s.v.p. programma, groep, aantal leerlingen
 en voorkeursperiode vermelden.

Je kunt vóór de zomervakantie bestellen, of gedurende 
het hele schooljaar (tenzij anders vermeld bij het 
product). De school ontvangt aan het begin 
van het schooljaar een overzicht van de 
geplande activiteiten.

Als een BiebToer niet door kan gaan, 
geef dit dan zo snel mogelijk aan ons 
door. Voor afzeggingen korter dan 
2 werkdagen van tevoren moeten wij 
helaas kosten in rekening brengen.
Programma’s en collecties staan gedurende 
één week voor je klaar. Bij niet tijdig ophalen 
vervalt de reservering.

Alle tarieven zijn inclusief BTW. De school ontvangt  
na aanmelding een factuur.

Colofon

© 2020 Stichting Westfriese Bibliotheken 
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Vormgeving: Annelies Vink | Vink Grafische Vormgeving
www.westfriesebibliotheken.nl/onderwijs

Klantenservice T 0228 743 943 

 
Bij aanmelding via e-mail  s.v.p. programma, groep,  

groep  7-8

Leren en inspireren samen  
met de Bibliotheek
Beste directeur, leescoördinator en docent,

Wat een schooljaar hebben jullie achter de rug! We hopen dat het komend 
schooljaar een rustiger verloop kent, waarin we jullie graag ondersteunen 
en inspireren op het gebied van leesbevordering, digitale geletterdheid en 
cultuureducatie.

In deze flyer zie je in een oogopslag onze doorlopende leerlijnen met de 
bijbehorende pakketten en activiteiten. Voor meer informatie en bestellen 
kan je terecht op onze website: www.westfriesebibliotheken.nl/onderwijs, 
maar een belletje of e-mail naar ons met je vraag kan natuurlijk ook.
Snuffel rond in het aanbod, laat je verrassen door onze nieuwe producten 
en merk ook de oude vertrouwde programma’s op. We zijn zelf ontzettend 
trots op onze Break-in Boxes voor de klassen in de onderbouw. Deze 
omgekeerde escaperooms zuigen de leerlingen helemaal in een thema, 
60 minuten lang ben je in een totaal andere wereld. Stiekem kunnen we 
wel zeggen dat de Break-in box ook erg leuk is voor volwassenen, dus zeker 
geschikt als activiteit voor het team!

Heeft jouw school speciale wensen? Laat het ons weten. We maken onze 
pakketten graag op maat, zodat het nog beter aansluit op school.
Veel plezier bij het kiezen van de producten en activiteiten voor jullie 
school! Wij kijken uit naar een prettige samenwerking in het 
schooljaar 2020-2021.

Graag tot ziens op school of in de Bibliotheek!

Heb je nog vragen, neem dan contact op met:

Diane Ensing 

Lees- en Mediaconsulent
densing@westfriesebibliotheken.nl 

Westfriese BibliothekenWestfriese Bibliotheken
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Activiteiten  
met verhalen 

ICT basis-
vaardigheden

Schrijven / 
Verhalen maken

Computational 
thinking

Mediawijsheid

Informatie-
vaardigheden

onderbouw bovenbouw

Collectie maatschappelijke thema’s 2 maanden € 56,00
Rondleiding in de bibliotheek 45 minuten gratis
Boekenweek voor Jongeren via aanmelding € 31,00
Ontmoet een schrijver 60 minuten  € 113,00
Jonge Jury 6 weken € 56,00
De hele klas leest… 6 weken € 56,00
Nederland lees jr via aanmelding € 26,00
  
    
Zit ik er in VR?  6 weken  € 56,00
Workshop theater met een boek 60 minuten  € 92,00
    
  
Workshop Rappe Rappers 2 x 60 minuten € 154,00

Interactieve workshop Sexting
met professionele theatermakers 60 minuten n.t.b.

Workshop met een boek 60 minuten € 92,00
  
  
Workshop Rappe Rappers 2x 60 minuten € 154,00
Te gekke muziekinstrumenten 6 weken € 56,00
  
  
Ontmoet een schrijver/illustrator 60 minuten € 113,00
Vergeten Oorlog 6 weken € 56,00
  
  
Boek en Film 6 weken € 56,00

3D Printen 6 weken + workshop € 154,00
Meten met boeken 6 weken € 56,00

  

Bewegen met de Makey Makey 6 weken € 56,00
Pratende posters 6 weken € 56,00
Op ruimtereis met LEGO 6 weken € 56,00
  
  
Media wijzer 6 weken € 56,00
  
  
Hersenkrakers 6 weken  € 56,00
Ben ik in beeld? 6 weken  € 56,00
Break in box Biobots 75 minuten € 92,00

Collectie maatschappelijke thema’s 2 maanden € 56,00
  
Vergeten oorlog 6 weken € 56,00
Ontmoet een schrijver 60 minuten +boekenpakket € 113,00
Jonge Jury 6 weken € 56,00
De hele klas leest… 6 weken € 56,00
Nederland lees volwassen editie via aanmelding € 26,00
  
  
Zit ik er in VR?  6 weken  € 56,00
Workshop theater met een boek 60 minuten € 92,00
  
 
Workshop Rappe Rappers 2x 60 minuten € 154,00

Interactieve workshop Sexting
met professionele theatermakers 60 minuten n.t.b.

Workshop met een boek 60 minuten € 92,00
  
  
  
  
  
  
Ontmoet een schrijver/illustrator 60 minuten € 113,00
  
  
Kunstkijker  6 weken € 56,00
Droomvaardigheidsbewijs 60 minuten € 92,00

Digisterker  Ondersteuning door 
Lees- Mediaconsulent mogelijk 6 weken n.t.b.

Ben ik in beeld? 6 weken € 56,00
  

Nieuwe 
programma’s 

 
En toen... ging iedereen lezen 
3 uur  |  € 185,-  

  

Workshop theater met een boek 
75 minuten | € 26,- per deelnemer

Workshop theater met een boek 
75 minuten  |  € 26,- per deelnemer

Workshop Droomvaardigheidsbewijs 
maatwerk  |  € 26,- per deelnemer 

DigiLAB Coach certificering
4 x 2 uur  |  € 247,00

Train de trainer Digisterker
1x 2 uur |  € 154,00  

  
  
 
DigiLAB Coach certificering Presentatie
4 x 2 uur  |  € 247,00 1-2 uur € 154,00
 

Voor 
  leerkrachten  Voor ouders

Meer informatie 
over onze 

programma’s?
Kijk op onze website
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