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Met veel
plezier presenteren 
wij ons aanbod van  

de Bibliotheek  
op school.
lees- en mediaconsulenten



Van klassikaal naar 
persoonlijk leren
met de Bibliotheek op School

Beste leerkracht,
Het onderwijs zit volop in een veranderingsproces.  
Er vindt een kanteling plaats van klassikaal leren 
naar persoonlijk leren. Qua inhoud een logische 
nieuwe stap voor het onderwijs, maar qua uitvoering 
best lastig. Hoe maak je onderwijs gepersonaliseerd 
binnen een vol curriculum, strakke roosters voor 
diverse groepen en diverse niveaus? Een vraagstuk 
waar directie en leerkrachten van scholen mee 
 worstelen. De Westfriese Bibliotheken willen als 
ondersteunende partner voor het onderwijs een rol 
spelen bij dit veranderingsproces. Zo  ondersteunen 
wij leerkrachten bij leesbevordering, digitale 
 leerwegen, 21e-eeuwse vaardigheden en het helpen 
bij het vinden van een nieuwe rol als ‘coach’.

Graag stellen wij ons voor. Wij zijn jullie lees- en 
mediaconsulenten van de Westfriese Bibliotheken: 
Mariska Bremen, Marloes Manshanden,  
Karla Seggelink en Jessica Dip. 

Met veel plezier presenteren wij ons aanbod van 
de  Bibliotheek op school. Je kunt heel makkelijk 
een keuze  maken uit producten die een bijdrage 
leveren aan  leesbevordering en leesplezier, onder-
steunen bij  cultuureducatie en aansluiten bij de 
21e- eeuwse vaardigheden. We maken pakketten op 
maat, die makkelijk inzetbaar zijn en vrijwel geen 
 lesvoorbereiding vragen in de klas. Onze producten 
zijn gedurende het gehele schooljaar aan te vragen. 
Mis je iets? Heb je nog ergens behoefte aan? Neem 
dan contact met ons op, want maatwerk is mogelijk!

Wij wensen jou en de leerlingen een goed en 
 inspirerend schooljaar toe.

Graag tot ziens op school of in de bibliotheek!

Heb je nog vragen neem dan contact op met de  
lees- en mediaconsulenten:

Mariska Bremen & 
Marloes Manshanden
De Bibliotheek op school primair onderwijs 
en 21e-eeuwse vaardigheden
mbremen@westfriesebibliotheken.nl of 

mmanshanden@westfriesebibliotheken.nl 

Jessica Dip
Boekstart
jdip@westfriesebibliotheken.nl

Karla Seggelink
De Bibliotheek op school voortgezet onderwijs en 
21e-eeuwse vaardigheden
kseggelink@westfriesebibliotheken.nl 



De kleuren van de zijbalken 
corresponderen met de categorie 

van het onderwerp.

Leesbevordering

Cultuureducatie

Programmeren

21e-eeuwse vaardigheden

Mediawijsheid

Biebtoer
Kom met je klas op bezoek in de  

bibliotheek en maak kennis met alles  
wat daar te beleven is.

Maakkoffers
Een box vol materialen waarmee 
je kunt onderzoeken en creëren.

Ontdekpakketten
Een kant en klaar pakket waarmee 

je het product kunt ontdekken.
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‘lezen is denken met 
 andermans hoofd’

Arthur Schopenhauer



Onze nieuwe producten 
voor het nieuwe schooljaar 
2018/2019

 Echte vrienden! Kinderboekenweek programma 2018 ____________________________________________________________________________________________10 
 Voorleesvoorstelling Janna & Anne _____________________________________________________________________________________________________________________________________13

 De schatkamer van Roald Dahl ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 21 
 Voorleesvoorstelling Janna & Anne ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 24

 De schatkamer van Roald Dahl _______________________________________________________________________________________________________________________________________________31 
 Pitch It: pimp je spreekbeurt en word een topper in presenteren _____________________________________________________________________ 37

 Poëzieproject voor de gemeente Medemblik ________________________________________________________________________________________________________________43
 Pitch It: pimp je spreekbeurt en word een topper in presenteren ____________________________________________________________________49 
 De baas op internet ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 50

Voor ouders en leerkrachten
 Workshop Kinderboekenweek _______________________________________________________________________________________________________________________________________________54
 Workshop van verhaal naar toneelspelen _______________________________________________________________________________________________________________________55
 Workshop Visual Thinking _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________55
 Inspiratiesessie over persoonlijk leren _____________________________________________________________________________________________________________________________ 56
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Er was eens… een mannetje dat het altijd koud had: 
 Mannetje Jas! Mannetje Jas kleedt zich steeds dikker aan.  
Jas over jas over jas… Het pakket bestaat uit een  hand- 
leiding, een set uitgestanste jasjes waarmee de  leerlingen 
een jas voor Mannetje Jas kunnen maken.  Thema’s zijn: 
 kleding, vriendschap, liefde en de jaargetijden.

Doelgroep:  groep 1-2
Duur:  je kunt met dit pakket 5 projectweken  
   in de klas werken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  leesplezier bevorderen •  uitbreiden 
 woordenschat •  kennis van de wereld •  
burgerschap •  digitale geletterdheid •  
leervaardigheden •  samenwerken • 
 probleemoplossend vermogen

Mannetje Jas

Kinderboeken over vriendschap staan centraal tijdens 
de Kinderboekenweek. Tijden deze BiebToer speuren de 
 leerlingen door de bibliotheek en lezen we samen een boek 
over echte vrienden. De leerlingen kiezen zelf een  
boek om mee te nemen naar school.

Doelgroep:  groep 1-2
Duur:  45 minuten, in de bibliotheek
Kosten:  € 90,- per groep

Sluit aan bij:  leesplezier bevorderen •  uitbreiden 
 woordenschat •  wegwijs in de bibliotheek  
•  vergroten ouderbetrokkenheid

echte vrienden! Kinderboeken-
weekprogramma 2018 
Kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober 2018
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Door de Bibliotheek worden vrijwilligers geworven 
en  getraind om voor te lezen op peuterspeelzalen, 
 kinderopvang en basisscholen. Na een workshop in de 
 bibliotheek over geschikte voorleesboeken voor peuters/
kleuters en voorleestechnieken worden de voorlezers ingezet 
op diverse instellingen en in het basisonderwijs voor  
groep 1-2. De voorlezer komt gedurende drie maanden  
(januari t/m maart) één keer per week ongeveer een half 
uur voorlezen in de klas.

In overleg met school kan er worden afgesproken op welk 
tijdstip en voor welke groep. Er zijn instellingen die ervoor 
kiezen om een voorlezer alleen aan een paar leerlingen voor 
te laten lezen, omdat er sprake is van taalachterstand.

Kosten:  € 45,- per voorlezer, dit bedrag is inclusief
   een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voorlezer in de klas

Speciaal voor kinderen die in hun vrije tijd niet met hun 
ouders naar de bibliotheek komen en die de Nederlandse 
taal nog moeten leren.
Aan de hand van het boek De ongelooflijk bijzondere 
 boekeneter maken de leerlingen uit de nieuwkomersklas 
kennis met verschillende soorten boeken die je kunt  vinden 
in de bibliotheek. Na afloop van het bezoek krijgen alle 
 leerlingen die nog geen lid zijn van de Bibliotheek een pasje 
en mogen zij meteen een boek kiezen om te lenen.

Doelgroep:  nieuwkomersklassen
Duur:  1,5 uur, in de bibliotheek
Kosten:  € 90,- per groep

Sluit aan bij:  leesplezier bevorderen •  uitbreiden 
 woordenschat •  wegwijs in de Bibliotheek 
•  taalvaardigheid Nederlands

Nieuwkomersklas - NT2
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BoekToer is een collectie boeken, aanvullend op de school- 
bibliotheek. Een pakket bestaat uit 40 boeken. Er zijn 
pakketten voor vrij lezen met leuke leesboeken voor alle 
leeftijdsgroepen, maar ook een groot aantal thematische 
collecties over allerlei onderwerpen zoals dieren, techniek, 
wetenschap, menselijk lichaam en kunst.

hoe gaat het in zijn werk?
1. Gebruik de digitale etalage bit.ly/boektoer  
 om een keuze te maken.
2. Bepaal gezamenlijk met de bibliotheek de  
 gewenste BoekToer-collecties.
3. De Bibliotheek plaatst de bestelling bij ProBiblio.
4. De 40 boeken worden bij de Bibliotheek geleverd 
 in een herkenbare krat.
5. Je krijgt een melding wanneer de  
 bestelling klaarstaat.

Het reserveren van BoekToer-collecties kan via:
Mariska Bremen, e-mail 
mbremen@westfriesebibliotheken.nl of
Marloes Manshanden, e-mail 
mmanshanden@westfriesebibliotheken.nl

Doelgroep:  groep 1-2
Duur:  2 maanden
Kosten:  € 55,- te bestellen gedurende het hele jaar

Bibliotheekabonnementen

Voor het lenen van materialen voor je klas in 
onze vestigingen kun je ook een bibliotheek-
abonnement afsluiten.

all-in € 65,- per jaar
comfort € 50,- per jaar
Mini € 35,- per jaar

Voor vragen over bibliotheekabonnementen kun je  
contact opnemen met de klantenservice via 
klantenservice@westfriesebibliotheken.nl of 
 telefoonnummer 0228 743 943 (tijdens kantooruren).  
De voorwaarden voor onze abonnementen zijn te vinden  
op www.westfriesebibliotheken.nl/abonnementen.

BoekToer

* Alle tarieven zijn inclusief BTW. 

 Voor voorwaarden tarieven: 

 www.westfriesebibliotheken.nl.

 Le
es

be
vo

rd
er

in
g 

-  
1-

2

12



Ontmoet een echte schrijver, theatermaker of illustrator.  
De leerlingen lezen samen met de leerkracht de boeken van 
de uitgenodigde schrijver/illustrator . Bij een theatermaker 
bekijken de leerlingen samen met de leerkracht een boeken-
collectie over theatermaken en toneellezen. De Bibliotheek 
levert een collectie boeken en een handleiding.

Doelgroep:  groep 1-2
Duur:  60 minuten, in de bibliotheek
Kosten:  € 110,- per groep

Sluit aan bij:  leesplezier  bevorderen •  uitbreiden 
 woordenschat •  kennis van de wereld • 
burgerschap en kritisch denken

Ontmoet een schrijver, 
 theatermaker  
of tekenaar

Janna (theatermaker) en Anne (schrijfster en illustrator) 
nemen de kinderen mee op avontuur in hun verhalen.  
Na de voorleesvoorstelling volgt er een activiteit in de vorm 
van een spelworkshop en een teken/knutselactiviteit. 

Er zijn drie thema’s waaruit je kunt kiezen:
- Alles blijft stil: over durven, vriendschap, faalangst  
 en plankenkoorts
- Alles in het donker: over angst overwinnen, nachtmerries, 
 fantasie en vriendschap
- Fred is druk: over vriendschap, ADHD, samen spelen 
 en muziek

Doelgroep:  groep 1-2
Duur:  60 minuten, in de bibliotheek
Kosten:  Prijs op aanvraag

Sluit aan bij:  leesplezier  bevorderen •  uitbreiden 
 woordenschat •  kennis van de wereld • 
burgerschap en kritisch denken

Voorleesvoorstelling Janna & Anne 
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Cubetto is een houten robotje waarmee de leerlingen 
 kennismaken met programmeren. Door te programmeren 
op een bord is de opdracht die de kinderen een Cubetto 
geven zichtbaar. De route in het boek Sam en Bennie op zoek 
naar een boek leent zich goed om na te rijden met  Cubetto, 
alle materialen voor deze activiteit zitten in het pakket. 
 Liever een ander thema combineren met Cubetto?  
Geen probleem, je kan zelf gemakkelijk afbeeldingen  
printen en gebruiken.

Doelgroep:  groep 1-2
Duur:  1 week
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  uitbreiden  woordenschat •  digitale 
 geletterdheid •  rekenvaardigheid •  
leervaardigheden •  probleemoplossend 
vermogen •   samenwerken

Cubetto

Co-de-Rups is een robot in de vorm van een rups. Co is 
gemakkelijk te programmeren. Met dit programma werk je 
aan de eerste stappen van het leren  programmeren.  
Het pakket bevat alle materialen om, zonder veel  
voorbereiding, aan de hand van het boek Rupsje 
 nooitgenoeg, te werken aan de programmeervaardigheden 
van de leerlingen. Ook biedt het pakket lessuggesties die 
ook zonder het boek Rupsje nooitgenoeg kunnen worden 
uitgevoerd. De rups kan klassikaal worden ingezet, maar 
leerlingen kunnen ook heel goed in groepjes of individueel 
de opdrachten uitvoeren.

Doelgroep:  groep 1-2
Duur:  1 week
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  rekenvaardigheid •  digitale geletterdheid 
•  kennis van de wereld •  probleem- 
oplossend vermogen •  samenwerken

Co-de-rups
 P

ro
gr

am
m

er
en

 
-  

1-
2

 P
ro

gr
am

m
er

en
 

-  
1-

2

14



Robot Slash komt graag langs bij jullie in de klas. Een robot 
in de klas, dat is iets nieuws. Als leerkracht krijg je van ons 
een korte instructie. Daarna kunnen jij en de leerlingen 
uitgebreid kennismaken met Slash. Ontdek zijn dansskills, 
maar ook hoe het is om een lesopdracht te doen met  
de robot. 

Doelgroep:  groep 1-2
Duur:  1 week
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  uitbreiden woordenschat • 
 rekenvaardigheid •  leervaardigheden •  
kennis van de wereld •  
digitale  geletterdheid

robot Slash

De Bee-Bot is een gele robotbij. Het is niet zomaar een 
robot, nee, het is een programmeerbare robot voor het 
 basisonderwijs. Door met de Bee-Bot aan de slag te gaan 
leren leerlingen de beginselen van het programmeren 
en wordt het logisch denken gestimuleerd. Dankzij de 
 meegeleverde lege mat is de Bee-Bot gemakkelijk inzetbaar 
bij de thema’s die leven in de klas, maar je kunt er ook voor 
kiezen om samen met de Bee-Bot het boek We hebben er  
een geitje bij te lezen. Alle materialen voor deze activiteit 
zitten in het pakket en kunnen zonder voorbereiding  
gebruikt worden.

Doelgroep:  groep 1-2
Duur:  1 week
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  uitbreiden woordenschat •  digitale  
geletterdheid •  rekenvaardigheid • 
leervaardigheden •  probleemoplossend 
vermogen •  samenwerken

Bee-Bot: een BIJzonder robotje
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‘past perfect bij 
het thema kunst!’

Annet Wever, leerkracht van groep 1-2 
van de St.Lidwinaschool in Zwaagdijk

Lukt het om jullie klaslokaal te meten? Deze koffer zit vol 
gereedschap waarmee je dingen kunt meten. De spullen  
die erin zitten, nodigen uit om op allerlei manieren te  
meten. Erg leuk om in de klas te gebruiken bij een  
uitdagende rekenles!

Doelgroep:  groep 1-2
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  uitbreiden woordenschat •  kennis van  
de wereld •  leervaardigheden •  samen-
werken •  probleemoplossend vermogen • 
vakoverschrijdende vaardigheden

Meten in de breedte!

Kun je met heel weinig spullen een hele coole  knikkerbaan 
ontwerpen? Zou je een kunstwerk van tape kunnen  maken? 
Gebruik alle plakmaterialen in deze koffer en laat de 
 leerlingen hun fantasie gebruiken. Voor groep 1-8.  
Heel erg leuk voor in de klas.

Doelgroep:  groep 1-2
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  uitbreiden woordenschat •  kennis van 
de wereld •  leervaardigheden •  samen-
werken •  probleemoplossend vermogen • 
vakoverschrijdende vaardigheden

Lekker plakken!
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‘past perfect bij 
het thema kunst!’

Annet Wever, leerkracht van groep 1-2 
van de St.Lidwinaschool in Zwaagdijk

“ik heb het nog 
nooit gedaan, dus 
ik denk dat ik het 

wel kan!”
Pippi Langkous
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Speciaal voor kinderen die in hun vrije tijd niet met hun 
ouders naar de bibliotheek komen en die de Nederlandse 
taal nog moeten leren. Aan de hand van het boek De 
ongelooflijkbijzondereboekeneter maken de leerlingen 
uit de nieuwkomersklas kennis met verschillende soorten 
 boeken die je kunt vinden  in de bibliotheek. Na afloop van 
het bezoek krijgen alle leerlingen die nog geen lid zijn van 
de Bibliotheek een pasje en mogen zij meteen een boek 
kiezen om te lenen.

Doelgroep:  nieuwkomersklassen
Duur:  1,5 uur, in de bibliotheek
Kosten:  € 90,- per groep

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands •  
kennis van de Bibliotheek

Nieuwkomersklas - NT2

‘Heb je ooit met een typemachine zinnen gemaakt?’ 
‘Kun jij de Bee-bot woorden laten maken?’ 
Tijdens deze BiebToer in de bibliotheek maken de   
leerlingen kennis met leuke en inspirerende boeken over 
letters en  leren lezen. Samen spelen ze een spel vol lees-, 
schrijf-, teken-, programmeer- en kijkopdrachten rondom 
diverse boeken.

Doelgroep:  groep 3-4
Duur:  60 minuten, in de bibliotheek
Kosten:  € 90,- per groep

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands •  
kennis van de wereld •  burgerschap •  
digitale  geletterdheid •  
leervaardigheden •  samenwerken •  
probleemoplossend vermogen

Lekker lees- en avonturenspel
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Wat is het beste kinderboek van 2018? In de periode van 
februari tot en met mei 2019 mogen de leerlingen hun top 
3 van nieuwe boeken kiezen. De Bibliotheek zorgt voor een 
Kinderjury ontdekpakket, bestaande uit leesboeken,  
stemformulieren en een korte introductie om in de klas  
mee aan de slag te gaan. Elke dag samen lekker lezen!

het aanvragen van dit pakket kan tot 
uiterlijk 31 december 2018

Doelgroep:  groep 3-4
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands •  
kennis van de wereld •  digitale  
geletterdheid •  leervaardigheden •  
probleemoplossend vermogen

Kinderjury 2019

VanOempa-Loempa’s,snoskommers,flitspoppentot
 mensbaksels… In dit ontdekpakket nemen we je samen  
met de leerlingen mee in de schatkamer van Roald Dahl.  
Ga aan de slag met de taal en personages uit de boeken van  
Roald Dahl. Kruip in de huid van de figuren en bedenk een 
nieuw avontuur. Het ontdekpakket bestaat uit een boeken- 
pakket, handleiding, quizbladen en een schatkist met 
verkleedspullen. Ontdekken, creëren en reflecteren staan  
in dit pakket centraal.

Doelgroep:  groep 4
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-  (je kunt het pakket op diverse manieren   

   inzetten in de klas, klassikaal of in groepjes ermee   

   werken en er een langer project in de klas van maken)

Sluit aan bij:  cultuureducatie •  taalvaardigheid 
 Nederlands •  kennis van de wereld •  
digitale geletterdheid •  leervaardigheden 
•  probleemoplossend vermogen

De schatkamer van roald Dahl 
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BoekToer
BoekToer is een collectie boeken, aanvullend op de school- 
bibliotheek. Een pakket bestaat uit 40 boeken. Er zijn 
pakketten voor vrij lezen met leuke leesboeken voor alle 
leeftijdsgroepen, maar ook een groot aantal thematische 
collecties over allerlei onderwerpen zoals dieren, techniek, 
wetenschap, menselijk lichaam en kunst.

hoe gaat het in zijn werk?
1. Gebruik de digitale etalage bit.ly/boektoer  
 om een keuze te maken.
2. Bepaal gezamenlijk met de bibliotheek de  
 gewenste BoekToer-collecties.
3. De Bibliotheek plaatst de bestelling bij ProBiblio.
4. De 40 boeken worden bij de Bibliotheek geleverd 
 in een herkenbare krat.
5. Je krijgt een melding wanneer de  
 bestelling klaarstaat.

Het reserveren van BoekToer-collecties kan via:
Mariska Bremen, e-mail 
mbremen@westfriesebibliotheken.nl of
Marloes Manshanden, e-mail 
mmanshanden@westfriesebibliotheken.nl

Doelgroep:  groep 1-2
Duur:  2 maanden
Kosten:  € 55,- te bestellen gedurende het hele jaar

Bibliotheekabonnementen

Voor het lenen van materialen voor je klas in 
onze vestigingen kun je ook een bibliotheek-
abonnement afsluiten.

all-in € 65,- per jaar
comfort € 50,- per jaar
Mini € 35,- per jaar

Voor vragen over bibliotheekabonnementen kun je  
contact opnemen met de klantenservice via 
klantenservice@westfriesebibliotheken.nl of 
 telefoonnummer 0228 743 943 (tijdens kantooruren).  
De voorwaarden voor onze abonnementen zijn te vinden  
op www.westfriesebibliotheken.nl/abonnementen.

* Alle tarieven zijn inclusief BTW. 

 Voor voorwaarden tarieven: 

 www.westfriesebibliotheken.nl.
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Ontmoet een echte schrijver, theatermaker of illustrator.  
De leerlingen lezen samen met de leerkracht de boeken van 
de uitgenodigde schrijver/illustrator. Bij een theatermaker 
bekijken de leerlingen samen met de leerkracht een boeken-
collectie over theatermaken en toneellezen. De B ibliotheek 
levert deze collectie boeken en een handleiding.

Doelgroep:  groep 3-4
Duur:  60 minuten, in de bibliotheek
Kosten:  € 110,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid •  Nederlands •  
kennis van de wereld •  burgerschap en 
kritisch denken

Ontmoet een schrijver, 
theatermaker 
of tekenaar

Gedichten komen tot leven in Rijm Studio en krijgen dé 
hoofdrol in een echte film. De leerlingen maken een film 
met behulp van een Stop Motion-app, deze kan op je 
 smartphone of tablet worden gedownload. Met Rijm Studio 
vergroten leerlingen de vaardigheid om een eigen verhaal 
te  vertellen. Van storyboard tot filmopnames in een studio: 
het  verbeelden van een verhaal kent een structuur.

Doelgroep:  groep 3-4
Duur:  6 weken (vier lessen van ongeveer een uur)
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  mediawijsheid •  taalvaardigheid  
Nederlands •  kennis van de wereld •  
digitale geletterdheid •  leervaardigheden 
•  kritisch denken •  probleemoplossend 
vermogen •  samenwerken

rijm Studio
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Cubetto is een houten robotje waarmee de leerlingen  
kennismaken met programmeren. Door te programmeren 
op een bord is de opdracht die de kinderen een Cubetto 
geven zichtbaar. De route in het boek Sam en Bennie op  
zoek naar een boek leent zich goed om na te rijden met 
Cubetto, alle materialen voor deze activiteit zitten in het 
pakket. Liever een ander thema combineren met Cubetto? 
Geen probleem, je kan zelf gemakkelijk afbeeldingen  
printen en gebruiken.

Doelgroep:  groep 3-4
Duur:  1 week
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  uitbreiden woordenschat •  digitale  
geletterdheid •  rekenvaardigheid • 
leervaardigheden •  probleemoplossend 
vermogen •  samenwerken

Cubetto

Janna (theatermaker) en Anne (schrijfster en illustrator) 
nemen de kinderen mee op avontuur in hun verhalen.  
Na de voorleesvoorstelling volgt er een activiteit in de vorm 
van een spelworkshop en een teken/knutselactiviteit.  
Er zijn drie thema’s waaruit je kunt kiezen:
- Alles blijft stil: over durven, vriendschap, faalangst 
 en plankenkoorts;
- Alles in het donker: over angst overwinnen, nachtmerries,  
 fantasie en vriendschap;
- Fred is druk: over vriendschap, ADHD, samen spelen 
 en muziek.

Doelgroep:  groep 3-4
Duur:  60 minuten, in de bibliotheek
Kosten:  prijs op aanvraag

Sluit aan bij:  taalvaardigheid •  Nederlands •  
kennis van de wereld •  burgerschap en 
kritisch denken

Voorleesvoorstelling 
Janna & Anne 
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Lego WeDo 2.0 is een bouwset waarmee leerlingen de 
wetenschap kunnen ontdekken. De projecten zijn onder 
 andere: snelheid, aardbevingen, planten & bestuivers, 
overstromingen voorkomen, recyclen, ruimteverkenning, 
extreme leefomgevingen, vulkanen, morse code en dieren-
zintuigen. De opdrachten zijn standaard opgebouwd uit de 
volgende fases: onderzoekfase, creatiefase en deelfase.  
Gemiddeld werken leerlingen in totaal 2 uur aan deze drie 
fases. Met de meegeleverde iPads worden de leerlingen stap 
voor stap door het project geleid. 
Het pakket  bevat  voldoende materialen om met 4 leerlingen 
tegelijk te werken.

Doelgroep:  groep 4
Duur:  1 week
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  digitale geletterdheid •  creëren • 
   kritisch denken •  probleemoplossend 
   vermogen •  samenwerken

Bouwen en programmeren 
met LegO

De Bee-Bot is een gele robotbij. Het is niet zomaar een robot, 
nee, het is een programmeerbare robot voor het basisonder-
wijs. Door met de Bee-Bot aan de slag te gaan leren leer-
lingen de beginselen van het programmeren en wordt het 
logisch denken gestimuleerd. Dankzij de meegeleverde lege 
mat is de Bee-Bot gemakkelijk inzetbaar bij de thema’s die 
leven in de klas, maar je kunt er ook voor kiezen om samen 
met de Bee-Bot het boek We hebben er een geitje bij te lezen. 
Alle materialen voor deze activiteit zitten in het pakket en 
kunnen zonder voorbereiding gebruikt worden.

Doelgroep:  groep 3-4
Duur:  1 week
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands •  digitale  
geletterdheid •  rekenvaardigheid • 
leervaardigheden •  probleemoplossend 
vermogen •  samenwerken

Bee-Bot: een BIJzonder robotje
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‘past perfect bij 
het thema kunst!’

Annet Wever, leerkracht van groep 1-2 
van de St.Lidwinaschool in Zwaagdijk

Kun je met heel weinig spullen een hele coole  knikkerbaan 
ontwerpen? Zou je een kunstwerk van tape kunnen  maken? 
Gebruik alle plakmaterialen in deze koffer en laat de 
 leerlingen hun fantasie gebruiken. Voor groep 1-8.  
Heel erg leuk voor in de klas.

Doelgroep:  groep 3-4
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  lijst met competenties •  taalvaardigheid 
Nederlands •  kennis van de wereld •  
leervaardigheden •  samenwerken •  
probleemoplossend vermogen •  
vakoverschrijdende vaardigheden

Lekker plakken!

Robot Slash komt graag lang bij jullie in de klas. 
Een robot in de klas, dat is iets nieuws. Als leerkracht  
krijg je van ons een korte instructie. Daarna kunnen jij en  
de leerlingen uitgebreid kennismaken met Slash. Ontdek 
zijn dansskills, maar ook hoe het is om een lesopdracht te 
doen met de robot. 

Doelgroep:  groep 3-4
Duur:  1 week
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederland • 
 rekenvaardigheid •  leervaardigheden • 
kennis van de wereld •  
digitale geletterdheid

robot Slash
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Welke media kies je? Wanneer kies je welke media?  
De leerlingen leren onderscheid te maken tussen 
 verschillende media. Daarnaast krijgen ze inzicht in de 
keuzemogelijkheden en weten ze welke media je  
waarvoor gebruikt.

Doelgroep:  groep 3-4
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands •  
kennis van de wereld •  burgerschap •  
digitale geletterdheid •  
leervaardigheden •  samenwerken •  
probleemoplossend vermogen

Wat kies je?

Lukt het om jullie klaslokaal te meten? Deze koffer zit  
vol gereedschap waarmee je dingen kunt meten.  
De spullen die erin zitten, nodigen uit om op allerlei  
manieren te meten. Erg leuk om in de klas te gebruiken  
bij een uitdagende rekenles!

Doelgroep:  groep 3-4
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands •  kennis van 
de wereld •  leervaardigheden •  samen- 
werken •  probleemoplossend vermogen • 
vakoverschrijdende vaardigheden

Meten in de breedte!
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Wat is het beste kinderboek van 2018? In de periode van 
maart tot en met mei 2019 mogen de leerlingen hun top 
3 van de nieuwe boeken kiezen. De Bibliotheek zorgt voor 
een Kinderjury ontdekpakket, bestaande uit leesboeken, 
 stemformulieren en een korte introductie om in de klas  
mee aan de slag te gaan. Elke dag samen lekker lezen!

het aanvragen van dit pakket kan tot 
uiterlijk 31 december 2018

Doelgroep:  groep 5-6
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands •  
kennis van de wereld •  digitale  
geletterdheid •  leervaardigheden •  
probleemoplossend vermogen

Kinderjury 2019

Speciaal voor kinderen die in hun vrije tijd niet met  
hun ouders naar de bibliotheek komen en die de 
 Nederlandse taal nog moeten leren. Aan de hand van 
het boek De ongelooflijk bijzondere boekeneter maken de 
 leerlingen uit de nieuwkomersklas kennis met  verschillende 
soorten boeken die je kunt vinden in de bibliotheek. Na 
afloop van het bezoek krijgen alle leerlingen die nog geen  
lid zijn van de Bibliotheek een pasje en mogen zij meteen 
een boek kiezen om te lenen.

Doelgroep:  nieuwkomersklassen
Duur:  1,5 uur, in de bibliotheek
Kosten:  € 90,- per groep

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands •  
kennis van de Bibliotheek

Nieuwkomersklas - NT2
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‘En ze leefden nog lang en gelukkig...’  
Zo eindigen de meeste sprookjes. Het is heerlijk om naar 
sprookjes te luisteren, ze te lezen of ze zelf te bedenken.  
Leerlingen mogen zelf een sprookje bedenken en dit in 
Scratch programmeren in de vorm van een filmpje  
of spelletje.

Doelgroep:  groep 5-6
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands • 
 programmeren •  kennis van de wereld • 
digitale geletterdheid •  leervaardigheden 
•  kritisch denken •  probleemoplossend 
vermogen •  samenwerken

Lang en gelukkig…

VanOempa-Loempa’s,snoskommers,flitspoppentot
 mensbaksels… In dit ontdekpakket nemen we je samen  
met de leerlingen mee in de schatkamer van Roald Dahl.  
Ga aan de slag met de taal en personages uit de boeken van 
Roald Dahl. Kruip in de huid van de figuren en bedenk een 
nieuw avontuur. Het ontdekpakket bestaat uit een boeken- 
pakket, handleiding, quizbladen en een schatkist met 
verkleedspullen. Ontdekken, creëren en reflecteren staan  
in dit pakket centraal.

Doelgroep:  groep 5-6
Duur:  6 weken (je kunt het pakket op diverse manieren  

   inzetten in de klas, klassikaal of in groepjes ermee   

   werken en er een langer project in de klas van maken)

Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  cultuureducatie •  taalvaardigheid 
 Nederlands •  kennis van de wereld • 
 digitale geletterdheid •  leervaardigheden 
•  probleemoplossend vermogen
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BoekToer
BoekToer is een collectie boeken, aanvullend op de school- 
bibliotheek. Een pakket bestaat uit 40 boeken. Er zijn 
pakketten voor vrij lezen met leuke leesboeken voor alle 
leeftijdsgroepen, maar ook een groot aantal thematische 
collecties over allerlei onderwerpen zoals dieren, techniek, 
wetenschap, menselijk lichaam en kunst.

hoe gaat het in zijn werk?
1. Gebruik de digitale etalage bit.ly/boektoer  
 om een keuze te maken.
2. Bepaal gezamenlijk met de bibliotheek de  
 gewenste BoekToer-collecties.
3. De Bibliotheek plaatst de bestelling bij ProBiblio.
4. De 40 boeken worden bij de Bibliotheek geleverd 
 in een herkenbare krat.
5. Je krijgt een melding wanneer de  
 bestelling klaarstaat.

Het reserveren van BoekToer-collecties kan via:
Mariska Bremen, e-mail 
mbremen@westfriesebibliotheken.nl of
Marloes Manshanden, e-mail 
mmanshanden@westfriesebibliotheken.nl

Doelgroep:  groep 1-2
Duur:  2 maanden
Kosten:  € 55,- te bestellen gedurende het hele jaar

Bibliotheekabonnementen

Voor het lenen van materialen voor je klas in 
onze vestigingen kun je ook een bibliotheek-
abonnement afsluiten.

all-in € 65,- per jaar
comfort € 50,- per jaar
Mini € 35,- per jaar

Voor vragen over bibliotheekabonnementen kun je  
contact opnemen met de klantenservice via 
klantenservice@westfriesebibliotheken.nl of 
 telefoonnummer 0228 743 943 (tijdens kantooruren).  
De voorwaarden voor onze abonnementen zijn te vinden  
op www.westfriesebibliotheken.nl/abonnementen.

* Alle tarieven zijn inclusief BTW. 

 Voor voorwaarden tarieven: 

 www.westfriesebibliotheken.nl.
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Ontmoet een echte schrijver, theatermaker of illustrator.  
De leerlingen lezen samen met de leerkracht de boeken van 
de uitgenodigde schrijver/illustrator. Bij een theatermaker 
bekijken de leerlingen samen met de leerkracht een boeken-
collectie over theatermaken en toneellezen. De Bibliotheek 
levert deze collectie boeken en een handleiding.

Doelgroep:  groep 5-6
Duur:  60 minuten, in de bibliotheek
Kosten:  € 110,- per groep

Sluit aan bij:  taalvaardigheid •  Nederlands •  
kennis van de wereld •  burgerschap •  
kritisch denken

Ontmoet een schrijver,  
theatermaker 
of tekenaar

Maak in je klas met dit pakket veel ‘leeskilometers’.  
De leerlingen lezen de boeken van het meegeleverde 
 boekenpakket. Elke leerling vult wekelijks op de  
bijbehorende website de bladzijdes in die hij heeft gelezen. 
De website geeft het totaal aantal leeskilometers van de  
klas aan. Na het maken van de quiz moeten de klas de 
 leesvlag veroveren. Lukt het om zoveel mogelijk  
leeskilometers te maken?

Doelgroep:  groep 5-6
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands •  
kennis van de wereld •  digitale 
 geletterdheid •  leervaardigheden •  
probleemoplossend vermogen

Kilometerlezen
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De Makey Makey is een klein printplaatje waarmee je 
voorwerpen in toetsen kunt veranderen. Zo kun je aan 
bijzondere projecten werken.  Bijvoorbeeld: maak een te gek 
muziekinstrument, maak een controller die je bedient door 
te bewegen tijdens het gamen of maak een pratende poster 
(een bijzondere manier van presenteren!). Ervaring met de 
programmeertaal is niet vereist. Met dit pakket  kunnen 
18 leerlingen tegelijk aan de slag. Minimaal besteden de 
 kinderen 1,5 uur aan een project.

Doelgroep:  groep 5-6
Duur:  1 week
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  digitale geletterdheid •  kennis van
   de wereld •  creëren, kritisch denken • 
   probleemoplossend vermogen • 
   samenwerken

Doe de Makey Makey

Lego WeDo 2.0 is een bouwset waarmee leerlingen de 
wetenschap kunnen ontdekken. De projecten zijn onder 
 andere: snelheid, aardbevingen, planten & bestuivers, 
overstromingen voorkomen, recyclen, ruimteverkenning, 
extreme leefomgevingen, vulkanen, morse code en dieren-
zintuigen. De opdrachten zijn standaard opgebouwd uit de 
volgende fases: onderzoekfase, creatiefase en deelfase.  
Gemiddeld werken leerlingen in totaal 2 uur aan deze drie 
fases. Met de meegeleverde iPads worden de leerlingen stap 
voor stap door het project geleid. 
Het pakket  bevat  voldoende materialen om met 4 leerlingen 
tegelijk te werken.

Doelgroep:  groep 5-6
Duur:  1 week
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  digitale geletterdheid •  creëren • 
   kritisch denken •  probleemoplossend 
   vermogen •  samenwerken

Bouwen en programmeren 
met LegO

 P
ro

gr
am

m
er

en
 

-  
5-

6
 P

ro
gr

am
m

er
en

 
-  

5-
6

34



‘past perfect bij 
het thema kunst!’

Annet Wever, leerkracht van groep 1-2 
van de St.Lidwinaschool in Zwaagdijk

Kun je met heel weinig spullen een hele coole  knikkerbaan 
ontwerpen? Zou je een kunstwerk van tape kunnen  maken? 
Gebruik alle plakmaterialen in deze koffer en laat de 
 leerlingen hun fantasie gebruiken. Voor groep 1-8.  
Heel erg leuk voor in de klas.

Doelgroep:  groep 5-6
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands •  
kennis van de wereld •  
leervaardigheden •  samenwerken •  
probleemoplossend vermogen •  
vakoverschrijdende  vaardigheden

Lekker plakken!

Robot Slash komt graag lang bij jullie in de klas. Een robot 
in de klas, dat is iets nieuws. Als leerkracht krijg je van ons 
een korte instructie. Daarna kunnen jij en de leerlingen 
uitgebreid kennismaken met Slash. Ontdek zijn dansskills, 
maar ook hoe het is om een lesopdracht te doen met de 
robot. Voor de bovenbouw is het ook mogelijk om Slash zelf 
te programmeren. Laat de leerlingen eenvoudig starten met 
bijvoorbeeld een mop, hebben zij door hoe zij Slash kunnen 
laten doen wat zij van hem verwachten? Dan kunnen zij 
Slash als leermiddel programmeren.

Doelgroep:  groep 5-6
Duur:  1 week
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands •  
rekenvaardigheid •  leervaardigheden •  
kennis van de wereld •  
digitale geletterdheid

robot Slash Bouwen en programmeren 
met LegO
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Boekenleggers, sleutelhangers, sieraden, speelgoed, 
bedenk het en maak het! In dit bezoek aan ons DigiLab 
in Stede Broec of Opmeer leren de leerlingen over de 
 werking van de 3D-printer en al snel worden zij aan het 
werk gezet om hun eigen ontwerp te ontwikkelen. Het 
printen van de ontwerpen gebeurt op een later moment 
door de bibliotheekmedewerker. Het is ook mogelijk om zelf 
een onderwerp aan te dragen, wij denken graag mee hoe 
3D-printen als verwerkingsopdracht kan worden ingezet bij 
actuele lesonderwerpen.

Doelgroep:  groep 5-6
Duur:  1,5 uur, in de bibliotheek
Kosten:  € 150,-

Sluit aan bij:  digitale geletterdheid •  creëren •  kritisch 
denken •  probleemoplossend vermogen

Workshop 3D-printen

Lukt het om jullie klaslokaal te meten? Deze koffer zit vol 
gereedschap waarmee je dingen kunt meten. De spullen  
die erin zitten, nodigen uit om op allerlei manieren te  
meten. Erg leuk om in de klas te gebruiken bij een  
uitdagende rekenles!

Doelgroep:  groep 5-6
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands •  
kennis van de wereld •  
leervaardigheden •  samenwerken •  
probleemoplossend vermogen •  
vakoverschrijdende vaardigheden

Meten in de breedte!
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Een spreekbeurt of pitch waar je publiek stijl van   
achterover valt? Dat wil iedereen wel! Daarom bieden wij  
dit  lesmateriaal, gemaakt voor groep 5-6-7-8: ‘Pitch it!  
Pimp je spreekbeurt en word een topper in presenteren’.  
Naast pitchen leren kinderen werken met Powerpoint, Prezi, 
 Keynote, Virtual Reality en Word.

Doelgroep:  groep 5-6
Duur:  3 weken
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  ICT-basisvaardigheden •  samenwerken • 
creativiteit •  informatievaardigheden

pitch It:  pimp je spreekbeurt en  
word een topper in presenteren 

Is alles waar? Wat is nou eigenlijk waar en wat is niet waar 
in de media? Hierbij maak je leerlingen bewust van de 
 invloed van media en reclame op het eigen (koop)gedrag. 
Wat doet reclame – bewust of onbewust – met mensen?

Doelgroep:  groep 5-6
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands •  kennis van  
de wereld •  burgerschap •  digitale  
geletterdheid •  leervaardigheden •  
kritisch denken

Wat is waar?
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De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende 
 leesbevorderingscampagne voor leerlingen in groep 7  
en 8. Alle basisscholen kunnen meedoen! Jullie doen  
toch ook mee?

Aanmelden kan via www.nationalevoorleeswedstrijd.nl

Doelgroep:  groep 7-8
periode:  start december op school – finale  
   landelijke voorwedstrijd mei
Kosten:  aan de Nationale Voorleeswedstrijd 2019 
   zijn geen kosten verbonden

leuk filmpje:  bit.ly/voorleeswedstrijdfilmpje

Nationale Voorleeswedstrijd 2019

Speciaal voor kinderen die in hun vrije tijd niet met hun 
ouders naar de bibliotheek komen en die de Nederlandse 
taal nog moeten leren. Aan de hand van het boek De onge-
looflijk bijzondere boekeneter maken de leerlingen uit de 
nieuwkomersklas kennis met verschillende soorten boe-
ken die je kunt vinden in de bibliotheek. Na afloop van het 
bezoek krijgen alle leerlingen die nog geen lid zijn van de 
Bibliotheek een pasje en mogen zij meteen een boek kiezen 
om te lenen.

Doelgroep:  nieuwkomersklassen
Duur:  1,5 uur, in de bibliotheek
Kosten:  € 90,- per groep

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands •  
kennis van de Bibliotheek

Nieuwkomersklas
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Wat is het beste kinderboek van 2018? In de periode van 
februari tot en met mei 2019 mogen de leerlingen hun top 
3 van de nieuwe boeken kiezen. De Bibliotheek zorgt voor 
een Kinderjury ontdekpakket, bestaande uit leesboeken, 
 stemformulieren en een korte introductie om in de klas  
mee aan de slag te gaan. Elke dag samen lekker lezen!

Doelgroep:  groep 7-8
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands • 
   kennis van de wereld •  digitale 
   geletterdheid •  leervaardigheden • 
   probleemoplossend vermogen

Kinderjury 2019

Sinds 2016 heeft Nederland Leest ook een junioreditie. De 
junioreditie is speciaal gemaakt voor leerlingen van groep 
7-8 en vmbo-leerlingen in jaar 1 en 2. Elk jaar is er een ander 
thema en wordt er gekozen voor een boek dat bij dit thema 
past. Je kunt dit boekenpakket met lessuggesties bestellen 
voor een mooie prijs!

Doelgroep:  groep 7-8
Kosten:  de prijs per pakket voor een klas is  
   ongeveer € 20,- Bestellen kan vanaf  
   april 2019.

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands • 
   kennis van de wereld •  digitale 

 geletterdheid •  leervaardigheden • 
   probleemoplossend vermogen

Nederland Leest Junior
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BoekToer
BoekToer is een collectie boeken, aanvullend op de school- 
bibliotheek. Een pakket bestaat uit 40 boeken. Er zijn 
pakketten voor vrij lezen met leuke leesboeken voor alle 
leeftijdsgroepen, maar ook een groot aantal thematische 
collecties over allerlei onderwerpen zoals dieren, techniek, 
wetenschap, menselijk lichaam en kunst.

hoe gaat het in zijn werk?
1. Gebruik de digitale etalage bit.ly/boektoer  
 om een keuze te maken.
2. Bepaal gezamenlijk met de bibliotheek de  
 gewenste BoekToer-collecties.
3. De Bibliotheek plaatst de bestelling bij ProBiblio.
4. De 40 boeken worden bij de Bibliotheek geleverd 
 in een herkenbare krat.
5. Je krijgt een melding wanneer de  
 bestelling klaarstaat.

Het reserveren van BoekToer-collecties kan via:
Mariska Bremen, e-mail 
mbremen@westfriesebibliotheken.nl of
Marloes Manshanden, e-mail 
mmanshanden@westfriesebibliotheken.nl

Doelgroep:  groep 1-2
Duur:  2 maanden
Kosten:  € 55,- te bestellen gedurende het hele jaar

Bibliotheekabonnementen

Voor het lenen van materialen voor je klas in 
onze vestigingen kun je ook een bibliotheek-
abonnement afsluiten.

all-in € 65,- per jaar
comfort € 50,- per jaar
Mini € 35,- per jaar

Voor vragen over bibliotheekabonnementen kun je  
contact opnemen met de klantenservice via 
klantenservice@westfriesebibliotheken.nl of 
 telefoonnummer 0228 743 943 (tijdens kantooruren).  
De voorwaarden voor onze abonnementen zijn te vinden  
op www.westfriesebibliotheken.nl/abonnementen.

* Alle tarieven zijn inclusief BTW. 

 Voor voorwaarden tarieven: 

 www.westfriesebibliotheken.nl.
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De Bibliotheek organiseert samen met de gemeente 
Medemblik dit project in de week van de poëzie. 
Doe mee met je klas en maak een bijzonder gedicht. 
Een echt vakjury beoordeeld de gedichten die  jullie 
 inzenden. De winnende gedichten worden in het 
 gemeentehuis tentoongesteld. Misschien komt jullie  
gedicht daar dan wel te hangen!

Doelgroep:  groep 7-8, dit project is alleen voor  
   de scholen in de gemeente Medemblik.
periode:  januari 2019
Kosten:  Geen

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands •  kennis van 
de wereld •  kritisch denken •   digitale 
 geletterdheid •  leervaardigheden • 
samenwerken

poëzieproject voor 
de gemeente Medemblik 

Ontmoet een echte schrijver, theatermaker of illustrator.
De leerlingen lezen samen met de leerkracht de boeken van
de uitgenodigde schrijver/illustrator. Bij een theatermaker 
bekijken de leerlingen samen met de leerkracht een boeken-
collectie over theatermaken en toneellezen. De Bibliotheek 
levert deze collectie boeken en een handleiding.

Doelgroep:  groep 7-8
Duur:  60 minuten, in de bibliotheek
Kosten:  € 110,- per groep

Sluit aan bij:  taalvaardigheid •  Nederlands • 
   kennis van de wereld •  burgerschap • 

kritisch denken

Ontmoet een schrijver, 
theatermaker of tekenaar
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‘De opdrachten 
leenden zich heel 

goed voor 
ontdekkend en 

ontwerpend leren.’
 Margret Mooij, leerkracht groep 7 
 van de Bonifatiusschool te Spanbroek

De Makey Makey is een klein printplaatje waarmee je 
voorwerpen in toetsen kunt veranderen. Zo kun je aan 
bijzondere projecten werken.  Bijvoorbeeld: maak een te gek 
muziekinstrument, maak een controller die je bedient door 
te bewegen tijdens het gamen of maak een pratende poster 
(een bijzondere manier van presenteren!). Ervaring met de 
programmeertaal is niet vereist. Met dit pakket  kunnen 
18 leerlingen tegelijk aan de slag. Minimaal besteden de 
 kinderen 1,5 uur aan een project.

Doelgroep:  groep 7-8
Duur:  1 week
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  digitale geletterdheid •  kennis van 
   de wereld •  creëren •  kritisch denken • 

probleemoplossend vermogen • 
   samenwerken

Doe de Makey Makey

Voor leerlingen van nu is de Tweede Wereldoorlog lang 
geleden en ver weg. Het ontdekpakket Vergeten Oorlog biedt 
een unieke kans om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. 
De leerlingen werken in de klas met diverse opdrachten en 
online materiaal. Dit ontdekpakket bestaat uit een boeken-
pakket en een handleiding voor in de klas.

Doelgroep:  groep 7-8
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  kennis van de wereld •  taalvaardigheid 
Nederlands •  digitale geletterdheid • 
leervaardigheden •  kritisch denken • 
probleemoplossend vermogen • 

   samenwerken

Vergeten Oorlog
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‘De opdrachten 
leenden zich heel 

goed voor 
ontdekkend en 

ontwerpend leren.’
 Margret Mooij, leerkracht groep 7 
 van de Bonifatiusschool te Spanbroek

Lego WeDo 2.0 is een bouwset waarmee leerlingen de 
wetenschap kunnen ontdekken. De projecten zijn onder 
 andere: snelheid, aardbevingen, planten & bestuivers, 
overstromingen voorkomen, recyclen, ruimteverkenning, 
extreme leefomgevingen, vulkanen, morse code en dieren-
zintuigen. De opdrachten zijn standaard opgebouwd uit de 
volgende fases: onderzoekfase, creatiefase en deelfase.  
Gemiddeld werken leerlingen in totaal 2 uur aan deze drie 
fases. Met de meegeleverde iPads worden de leerlingen stap 
voor stap door het project geleid. 
Het pakket  bevat  voldoende materialen om met 4 leerlingen 
tegelijk te werken.

Doelgroep:  groep 7-8
Duur:  1 week
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  digitale geletterdheid •  creëren •  kritisch 
denken •  probleemoplossend vermogen • 
samenwerken

Bouwen en programmeren 
met LegO

Met de littleBits kan iedereen een uitvinder worden.
Ga aan de slag met het werkboekje En toen was er licht!
over de werking van de stroomkring en licht. Of gebruik
de meegeleverde ‘uitdagingen’.
De enige voorbereiding die van de leerkracht wordt
verwacht, is het verzamelen van divers knutselmateriaal.
Deze maakkoffer bevat voldoende materialen om
8 tweetallen tegelijk aan de slag te laten gaan.

Doelgroep:  groep 7-8
Duur:  1 week
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  digitale geletterdheid •  creëren •  kritisch 
denken •  probleemoplossend vermogen • 
samenwerken

experimenteren 
met de littleBits
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‘past perfect bij 
het thema kunst!’

Annet Wever, leerkracht van groep 1-2 
van de St.Lidwinaschool in Zwaagdijk

Kun je met heel weinig spullen een hele coole knikkerbaan 
ontwerpen? Zou je een kunstwerk van tape kunnen  maken? 
Gebruik alle plakmaterialen in deze koffer en laat 
de  leerlingen hun fantasie gebruiken. Voor groep 1-8. 
Heel erg leuk voor in de klas.

Doelgroep:  groep 7-8
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands •  kennis van 
de wereld •  leervaardigheden •  samen-
werken •  probleemoplossend vermogen • 
vakoverschrijdende vaardigheden

Lekker plakken!

Robot Slash komt graag langs bij jullie in de klas. Een robot 
in de klas, dat is iets nieuws. Als leerkracht krijg je van ons 
een korte instructie. Daarna kunnen jij en de leerlingen 
uitgebreid kennismaken met Slash. Ontdek zijn dansskills, 
maar ook hoe het is om een lesopdracht te doen met de 
robot. Voor de bovenbouw is het ook mogelijk om Slash zelf 
te programmeren. Laat de leerlingen eenvoudig starten met 
bijvoorbeeld een mop, hebben zij door hoe zij Slash kunnen 
laten doen wat zij van hem verwachten? Dan kunnen zij 
Slash als leermiddel programmeren.

Doelgroep:  groep 7-8
Duur:  1 week
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands • 
   rekenvaardigheid •  leervaardigheden • 

kennis van de wereld • 
   digitale geletterdheid

robot Slash
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Boekenleggers, sleutelhangers, sieraden, speelgoed, 
bedenk het en maak het! In dit bezoek aan ons DigiLab 
in Stede Broec of Opmeer leren de leerlingen over de 
 werking van de 3D-printer en al snel worden zij aan het 
werk gezet om hun eigen ontwerp te ontwikkelen. Het 
printen van de ontwerpen gebeurt op een later moment 
door de bibliotheekmedewerker. Het is ook mogelijk om zelf 
een onderwerp aan te dragen, wij denken graag mee hoe 
3D-printen als verwerkingsopdracht kan worden ingezet bij 
actuele lesonderwerpen.

Doelgroep:  groep 7-8
Duur:  1,5 uur, in de bibliotheek
Kosten:  € 150,-

Sluit aan bij:  digitale geletterdheid •  creëren •  kritisch 
denken •  probleemoplossend vermogen

Workshop 3D-printen

Lukt het om jullie klaslokaal te meten? Deze koffer zit vol 
gereedschap waarmee je dingen kunt meten. De spullen  
die erin zitten, nodigen uit om op allerlei manieren 
te  meten. Erg leuk om in de klas te gebruiken bij een 
 uitdagende rekenles!

Doelgroep:  groep 7-8
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands •  kennis van 
de wereld •  leervaardigheden •  samen-
werken •  probleemoplossend vermogen • 
vakoverschrijdende vaardigheden

Meten in de breedte!

 
21

e-
ee

uw
se

 v
aa

rd
ig

he
de

n 
-  

7-
8

 
21

e-
ee

uw
se

 v
aa

rd
ig

he
de

n 
-  

7-
8

47



De wereld lezen in 101 opdrachten. Dat is de uitdaging  
waar de leerlingen van groep 7-8 voor komen te staan.  
Met dit online opdrachtenspel worden leerlingen op 
 meerdere momenten in de week gestimuleerd en 
geïnspireerd om te lezen en daarover te praten.  
Ga de uitdaging samen met de leerlingen aan en  
word een Wereldleziger!

Doelgroep:  groep 7-8
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands • 
 rekenvaardigheid •  kennis van de  
wereld •  digitale geletterdheid •  
leervaardigheden •  kritisch denken • 
probleemoplossend vermogen •  
samenwerken

Wereldleziger

Met de virtualreality-bril stap je nieuwe, spannende en 
wondere werelden binnen. De virtualreality-bril kun je 
 gebruiken om de leerstof te ondersteunen of om de leerstof 
te verwerken. Zo kunnen de kinderen het enorme zonne- 
stelsel ontdekken, bijna iedere plek op de wereld bezoeken 
of terug gaan in de tijd. Het is ook eenvoudig om zelf virtual 
reality te maken, bouw een museum van jouw werkstuk op 
de computer en presenteer dit in vr. Alles wordt stap voor 
stap uitgelegd in de meegeleverde handleidingen. Wist je 
dat virtual reality ook goed te combineren is met drama? 
Dit ontdekpakket bevat 6 virtualreality-brillen, een  
360-gradencamera en materialen aan de slag te gaan  
met CoSpaces.

Doelgroep:  groep 7-8
Duur:  1 week
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  digitale geletterdheid •  kennis van 
   de wereld •  creëren, kritisch denken • 

p robleemoplossend vermogen • 
   samenwerken

Virtualreality-brillen
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Een spreekbeurt of pitch waar je publiek stijl van  
achterover valt? Dat wil iedereen wel! Daarom bieden wij 
dit lesmateriaal gemaakt voor groep 5-6-7-8: ‘Pitch it! Pimp 
je spreekbeurt en word een topper in presenteren’. Naast 
pitchen leren kinderen werken met Powerpoint, Prezi, 
 Keynote, virtual reality en Word.

Doelgroep:  groep 7-8
Duur:  3 weken
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  ICT-basisvaardigheden •  samenwerken • 
creativiteit •  informatievaardigheden

pitch It: pimp je spreekbeurt 
en word een topper in presenteren 

De meeste leerlingen in groep 7 en 8 hebben een 
 smartphone, maar hoe ga je hiermee om? Hoe slim/smart 
zijn leerlingen eigenlijk met hun smartphone?  
De  onderwerpen die aan de orde komen zijn: digitaal pesten, 
vormen van pesten en wat het met je doet, social media en 
de invloed van social media op je eigen gedrag.

Doelgroep:  groep 7-8
Duur:  6 weken
Kosten:  € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands • 
   kennis van de wereld •  burgerschap • 
   digitale geletterdheid • 
   leervaardigheden •  kritisch denken • 
   probleemoplossend vermogen

Smart met je smartphone
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Wie is de baas op internet? Is dat Google? Of de overheid?  
Of ben jij het? Kom er samen met de klas achter!

In de zes lesmodules van De Baas Op Internet leren  
kinderen alles over de belangrijkste spelers op het web,  
wat data is, hoe SnapChat werkt en wat een cookie is.  
Deze thema’s zijn gelinkt aan mediawijsheidlessen voor in 
de klas, maar hebben nadrukkelijk een technische insteek. 
Doel is dat kinderen meer digitaal geletterd raken doordat 
ze beter begrijpen hoe het netwerk van het internet precies 
in elkaar steekt. En dat mag best een beetje leuk zijn;  
zo  ontwerp je zelf een escape room, bouw je het internet na 
met sponsjes en rietjes, en ontwerp je de best  
mogelijke zelfrijdende auto.

Doelgroep:  groep 7-8
Duur:  2 x 45 minuten per module 
   (er zijn 6 modules om uit te kiezen)
Kosten:  € 30,-

Sluit aan bij:  samenwerken, creativiteit •  informatie- 
vaardigheden •  omgaan met privacy • 
kennis van de wereld

De baas op internet 
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‘het is van 
groot belang dat 

we blijven spelen’
Mark Mieras
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Tijdens deze workshop ga je aan de slag met het thema  
van de Kinderboekenweek 2018: Vriendschap, met als motto 
‘Kom erbij!’.
We bespreken de bekroonde boeken en je krijgt tips over de 
themaboeken en praktische werkvormen voor de groepen 
1 t/m 8. Een inspirerende bijeenkomst voor iedereen die de 
Kinderboekenweek op zijn of haar school tot een groot  
feest wil maken.

Doelgroep:  leerkrachten groep 1-8
Duur:  2 uur  (in september als voorbereiding 
   op de Kinderboekenweek)
Kosten:  € 25,- per deelnemer met een minimum 
   van 5 deelnemers

Workshop Kinderboekenweek

We kunnen bij diverse thema’s een presentatie op jouw 
school verzorgen voor een ouderavond of  koffieochtend. 
Daarbij kun je denken aan thema’s op het gebied van 
21e-eeuwse vaardigheden en mediawijsheid. Deze 
 onderwerpen kunnen aan bod komen: mediawijsheid,  
social media, informatievaardigheden, robots en 
 programmeren. Ook op het gebied van lezen en  voorlezen 
verzorgen wij presentaties. Daarbij besteden wij ook 
 aandacht aan leerlingen die lezen lastig vinden of  
leerlingen die lezen niet leuk vinden.

Doelgroep:  ouders en leerkrachten van groep 1-8
Duur:  1 tot 2 uur, gedurende het hele schooljaar 
   op aanvraag
Kosten:  € 150,- per presentatie

presentatie op school
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Visual Thinking Strategies (VTS) is een beproefde 
 leermethode, gefundeerd op wetenschappelijk  onderzoek. 
De aanpak leert mensen open en zonder oordeel 
 waarnemen, onderzoeken, luisteren naar en voortbouwen 
op elkaar door naar kunstwerken te kijken.
VTS is een leermethode met open vragen over kunst, waarbij 
vaardigheden als waarnemen, kritisch denken en (visuele) 
geletterdheid verbeteren door middel van geleide groeps-
discussies. De gespreksleider is geen bron van kennis, maar 
faciliteert het gesprek volgens een vast patroon.

Doelgroep:  leerkrachten groep 1-8
Duur:  2 uur
Kosten:  € 25,- per deelnemer met een minimum 
   van 5 deelnemers

Workshop Visual 
Thinking Strategy

In deze workshop geeft Janna de Lathouder vanuit haar 
achtergrond als theaterdocent/regisseur eenvoudige tips 
& tricks die toepasbaar zijn op vele verhalen die je uit de 
boekenkast haalt. Deze spelopdrachten worden direct 
uitgeprobeerd, zodat je aan den lijve kunt ondervinden hoe 
een opdracht werkt. Dit inspireert om interactief met een 
boek aan de slag te gaan. Het kan een opmaat zijn naar het 
omwerken van een verhaal naar een toneelpresentatie.

Doelgroep:  leerkrachten groep 1-8
Duur:  2 uur
Kosten:  prijs op aanvraag

Workshop van verhaal 
naar toneelspelen
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Deze cursus leidt leerkrachten op tot leescoördinatoren  
en is er op gericht meer eenheid te brengen in het 
 leesonderwijs. In deze praktische cursus maak je 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.

Doelgroep:  leerkrachten groep 1-8
Duur:  4 bijeenkomsten à 3 uur
Kosten:  € 300,- per deelnemer
   (inclusief studiemateriaal)

Cursus Open Boek 
voor leerkrachten

In deze praktische workshop leer je hoe persoonlijk leren op 
school kan worden toegepast. Wat kun je in het onderwijs 
doen om kinderen te laten ontdekken wie ze zijn, waar ze 
van dromen en waar hun talenten liggen? Vanuit die aan-
dacht, voor zelfsturing, vertrouwen en zelfverwezenlijking 
ontwikkelt een kind de beste motivatie om actief en met 
plezier te leren.

Doelgroep:  leerkrachten groep 1-8
Duur:  2 uur
Kosten:  € 25,- per deelnemer met een 
   minimum van 5 deelnemers

Inspiratiesessie over 
persoonlijk leren 
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‘een leraar  
staat niet voor  

de klas; een leraar 
staat in de klas’

Toshi Kanamori



Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de 
zomer doorlezen. Dat is geweldig, want doorlezen in de zomer 
voorkomt een terugval van het AVI-niveau. Ook deze zomer 
 staan er maar liefst 60 e-books in de VakantieBieb, waarvan 
meer dan 30 jeugdtitels. De app is een zomercadeautje van 
de Bibliotheek en gratis te downloaden. Ook een lidmaatschap 
is niet nodig. De VakantieBieb is geopend van 1 juli tot en met 
31 augustus 2018.

www.vakantiebieb.nl 

…of je downloadt 
de VakantieBieb
het zomercadeautje van de Bibliotheek.



Aanmelden

Je kunt een bestelling doen voor de zomervakantie of gedurende 
het hele schooljaar (tenzij anders  vermeld bij het product).  
De school ontvangt aan het begin van het schooljaar een 
 planning van de activiteiten.

Sommige producten, zoals BiebToer-activiteiten of Kinderjury 
kunnen volgeboekt zijn. 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.

Maakkoffers, ontdekpakketten en BoekToer-collecties staan 
gedurende 1 week voor je klaar. Bij niet tijdig ophalen vervalt  
de reservering.

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

Aanmelden kan via onze website www.webshopwestfriesebibliotheek.nl of via de mail  
mbremen@westfriesebibliotheken.nl of mmanshanden@westfriesebibliotheken.nl.

‘those who 
don’t believe in 

magic will never 
find it!’

Roald Dahl



tot volgend schooljaar!
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