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Beste leerkracht,

Wij zijn jullie lees- en mediaconsulenten van de Westfriese Bibliotheek:  

Mariska Bremen, Marloes Manshanden en Jessica Dip.  Met trots presenteren  

wij onze vernieuwde aanpak van de Bibliotheek op School. 

In ons aanbod dit jaar zitten producten die werken aan het leesplezier in de klas  

en de vaardigheden van de 21e eeuw, met in het bijzonder programma’s gericht  

op mediawijsheid en programmeren. Onze producten zijn gedurende het gehele 

schooljaar aan te vragen. 

Wij maken geen gebruik meer van een abonnementsvorm. Alle producten hebben  

nu hun eigen tarifering. Alle tarieven zijn inclusief BTW. In januari 2018 komen wij 

met een aanvulling op onze ontdekpakketten en maakkoffers.

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!
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v.l.n.r. Marloes Manshanden, Jessica Dip en Mariska Bremen

Heb je nog vragen? 
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de lees- en mediaconsulenten.

Mariska Bremen & Marloes Manshanden:  
De bieb op school en 21e eeuwse vaardigheden 

          mbremen@westfriesebibliotheken.nl 

Jessica Dip:  
Boekstart
          jdip@westfriesebibliotheken.nl



   Voor de leerlingen:  
ontdekpakketten, maakkoffers en BiebToer

Ontdekpakketten
Deze pakketten zijn kant en klaar te gebruiken in de klas.  

Alle materialen om met het pakket aan de slag te gaan zitten er in. 

Aan de hand van de inspiratiekaart wordt snel duidelijk wat je met 

de materialen kunt doen. De snel van startkaart zorgt ervoor dat jij 

en de leerlingen de apparatuur of software kunnen gebruiken. 

Maakkoffers
Een box vol materialen om te ontdekken, onderzoeken en te  

creëren. Daarbij gaat het niet alleen over ICT-vaardigheden, maar 

ook over ‘goed kunnen samenwerken’, ‘sterk zijn in communiceren’ 

en ‘creatief en oplossingsgericht kunnen denken’. Ook deze koffers 

zijn voorzien van inspiratiekaarten en snel van startkaarten. 

BiebToer
Kom op bezoek in de bibliotheek en maak kennis met alles wat er te 

beleven is. Wij vinden het fijn als er tijdens deze bezoeken minimaal 

één leerkracht en twee begeleiders aanwezig zijn. Onze bibliotheek-

medewerkers maken het bezoek voor de leerlingen, de leerkracht en 

de begeleiders tot een feestje. Tijdens het bezoek kiezen de leerlingen 

een boek. Dat boek mag natuurlijk mee naar school worden genomen 

om daar lekker verder in te lezen.
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Wij hoeven jullie er niet van te overtuigen hoe belangrijk lezen is voor leerlingen.  

In de wereld van morgen blijft leesvaardigheid altijd nodig. Geletterdheid is een  

voorwaarde om deel te nemen aan onze complexe maatschappij. Lezen geeft niet  

alleen informatie, maar ook inspiratie. Lezen prikkelt de fantasie, lezen emotioneert 

en lezen stimuleert de nieuwsgierigheid. Leesplezier is de basis van beter leren lezen!

Wie leest heeft de toekomst: 

vóór-lezen
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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… Dit ontdekpakket voor in de klas  

is gebaseerd op het prentenboek Mannetje Jas van Sieb Posthuma. Thema’s die  

centraal staan zijn: kleding, vriendschap, liefde, warm en koud en de jaargetijden.

Pak je koffer en ga mee op reis met Rikki, Tito, Igor en IJsje. Duik in de zee met Klein wit 

visje en daarna dansen we samen de Wiebelbillenboogie. Op boekenreis met Guido! 

is een spel dat je samen kunt spelen in de klas. Gebruik de boeken uit het ontdekpak-

ket om het spel te introduceren in de klas. Het spel bestaat uit diverse lees-, kijk-, doe- 

en digitale opdrachten rondom de boeken van Guido van Genechten.

Mannetje Jas

Op boekenreis met Guido!

Doelgroep:  groep 1 - 2

Duur:  6 weken

Kosten: € 55,-

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

digitale geletterdheid, leervaardigheden, samenwerken,  

probleemoplossend vermogen.

1-2

1-2
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Doelgroep:  groep 1 - 2

Duur:  6 weken

Kosten: € 55,-

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

digitale geletterdheid, leervaardigheden, samenwerken, 

probleemoplossend vermogen.



Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in de Kinderboekenweek  

van 4 t/m 15 oktober 2017. Tijdens deze BoekToer lezen we een  

griezelig gezellig boek voor en is er een speurtocht door de bibliotheek.  

De leerlingen kiezen zelf een griezelig boek om mee te nemen naar school.

Griezel mee in de 
Kinderboekenweek!

Doelgroep:  groep 1 - 2 

Duur:  45 minuten, in de bibliotheek

Kosten: € 90,-

Sluit aan bij: taalvaardigheid Nederlands, kennis van de wereld,  

burgerschap, samenwerken, probleemoplossend vermogen  

en vakoverschrijdende vaardigheden.

1-2

4 t/m 15 oktober 2017

11
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Kom met je klas naar deze BoekToer tijdens de Nationale Voorleesdagen. We lezen een 

boek voor en er is een speurtocht door de bibliotheek. Het Prentenboek van het Jaar 2018 

en de 10 genomineerde prentenboeken staan centraal tijdens dit bezoek.  

De leerlingen kiezen zelf een boek uit om mee te nemen naar de klas.

Wie wil dat nou niet: een echte schrijver of tekenaar op bezoek? Ontmoet een  

echte schrijver of tekenaar. De leerlingen lezen samen met de leerkracht de boeken 

van de uitgenodigde schrijver/tekenaar. De Bibliotheek levert een collectie boeken  

en een handleiding.  

Op stap in boekenland

Ontmoet een schrijver of tekenaar

Doelgroep:  groep 1 - 2

Duur:  45 minuten, in de bibliotheek

Kosten: € 90,-

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

samenwerken, probleemoplossend vermogen en  

vakoverschrijdende vaardigheden.

Doelgroep:  groep 1 - 8

Duur:  60 minuten, in de bibliotheek

Kosten: € 110,-

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

kritisch denken.

1-2

1-8



Aan de hand van het boek ‘De ongelooflijk bijzondere boekeneter’ maken de leerlingen 

uit de nieuwkomersklas kennis met verschillende soorten boeken die te vinden zijn 

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. 

Wat is het beste kinderboek van 2017? In de periode van februari tot en met mei 2018 

mogen de leerlingen hun top 3 van nieuwe boeken kiezen. De Bibliotheek zorgt voor 

een Kinderjury ontdekpakket om lekker in de klas mee te lezen.

Nieuwkomersklas

Kinderjury 2018

Doelgroep:  nieuwkomersklassen

Duur:  1,5 uur, in de bibliotheek

Kosten: € 90,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands, kennis van de bibliotheek.

Doelgroep:  groep 3 - 8

Duur:  6 weken

Kosten: € 55,-

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

geletterdheid, leervaardigheden, probleemoplossend vermogen.

1-8

3-8
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 ‘Heb je ooit met een typemachine zinnen gemaakt?’ ‘Kun jij de Bee-bot woorden  

laten maken?’ Tijdens deze BiebToer programma in de bibliotheek maken de leerlin-

gen kennis met allerlei boeken over letters en leren lezen. Samen spelen ze een spel 

vol lees-, schrijf-, teken-, programmeer- en kijkopdrachten rondom de boeken van 

onder andere Sylvia Vanden Heede, Eric van Os, Annemarie Bon en Rian Visser. 

Gedichten komen tot leven in Studio Poëzie en krijgen dé hoofdrol in een echte film.

De leerlingen maken een film met behulp van een stopmotion app. Met Studio Poëzie 

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. 

Lekker lees- en avonturenspel

Studio Poëzie

Doelgroep:  groep 3 - 4

Duur:  60 minuten, in de bibliotheek

Kosten: € 90,-

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

digitale geletterdheid, leervaardigheden, samenwerken,  

probleemoplossend vermogen.

Doelgroep:  groep 3 - 4

Duur:  6 weken

Kosten: € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands, kennis van de wereld,  

digitale geletterdheid, leervaardigheden, kritisch denken,  

probleemoplossend vermogen, samenwerken.

3-4

3-4
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De Verhalenkoffer is een educatief project van en over de Europese Unie. Je kunt op 

twee manieren gebruikmaken van dit project: de koffer lenen of aan de slag gaan met 

de online versie. Bij ieder thema vind je een leuke digibordles die bestaat uit een ge-

sproken verhaal en een quiz. De Verhalenkoffer zit vol spannende (voorlees)verhalen 

met opdrachten en bijbehorende voorwerpen voor leerlingen van groep 5 - 8 van en 

over de Europese Unie. De voorwerpen in de koffer zijn de verhalenvertellers.

‘…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. Met dit ontdekpakket kun je 

de leerlingen meenemen in deze spannende verhalen. Leerlingen mogen zelf een sprook-

je bedenken en dit in Scratch programmeren in de vorm van een filmpje of spelletje. 

Europese Verhalenkoffer

Lang en gelukkig...

Doelgroep:  groep 5 - 8 

Duur:  6 weken

Kosten: € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands, kennis van de wereld,  

kritisch denken, samenwerken.

Doelgroep:  groep 5 - 6 

Duur:  6 weken

Kosten: € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands, kennis van de wereld,  

digitale geletterdheid, leervaardigheden, kritisch denken,  

probleemoplossend vermogen, samenwerken.

5-8

5-6

15
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Kilometer Lezen stimuleert het maken van ‘leeskilometers’. Doe mee met dit ontdek-

pakket waarbij leerlingen lekker lezen. In de klas komt een pakket boeken te staan. 

Elke leerling vult wekelijks op de bijbehorende website de bladzijdes in die hij heeft 

gelezen. De website geeft ook het totaal aantal leeskilometers van de klas aan.  

De leerlingen maken een quiz en daarna moet de klas de leesvlag veroveren. 

Voor leerlingen van nu is de Tweede Wereldoorlog lang geleden en ver weg.  

Het jeugdboekenproject Vergeten Oorlog biedt een unieke kans om de Tweede  

Wereldoorlog te herdenken. Door het lezen van de verhalen worden leerlingen  

geconfronteerd met de dilemma’s die een oorlog met zich meebrengt. De leerlingen 

werken in de klas met diverse opdrachten en online materiaal. Dit ontdekpakket  

bestaat uit een boekenpakket en een handleiding voor in de klas.

Kilometer Lezen 

Vergeten Oorlog

Doelgroep:  groep 5 - 6

Duur:  6 weken

Kosten: € 55,-

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

geletterdheid, leervaardigheden, probleemoplossend vermogen.

Doelgroep:  groep 7 - 8 

Duur:  6 weken

Kosten: € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands, kennis van de wereld,  

digitale geletterdheid, leervaardigheden, kritisch denken,  

probleemoplossend vermogen, samenwerken.

5-6

7-8
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De leerlingen van nu groeien op in een compleet andere wereld dan die waarin wij 

zijn opgegroeid. Smartphones, computers, Youtube, Netflix en Snapchat zijn verweven 

in hun dagelijkse leven. Zelfs hun speelgoed is digitaal en soms zelfs programmeer-

baar. De technologische toepassingen zullen alleen maar toenemen in de toekomst. 

Leerlingen van vandaag moeten niet alleen bezig zijn met het passief gebruiken van 

deze technologie, maar ook met het begrijpen en beheersen ervan.

Elk kind is van nature een onderzoeker:

21e eeuwse  
vaardigheden
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Robot Slash komt graag bij jullie langs in de klas. Een robot in de klas, dat is iets 

nieuws. Na een korte instructie maken jij en de leerlingen kennis met Slash; laat hem 

dansen, vertellen, de leerlingen helpen bij het leren. Ontdek samen met de leerlingen 

hoe het is om een robot te gebruiken in de klas. Zo raken jullie vertrouwd met de  

ontwikkeling van robotica. 

Gebruik robot Slash bij het inoefenen van diverse onderdelen van jouw onderwijs. We 

hebben Slash voor je geprogrammeerd. In de onderbouw kan hij helpen met het oefe-

nen van de seizoenen, kleuren, getallen tot 20 en het alfabet. In de middenbouw kan hij 

met de leerlingen oefenen met de tafels 1 t/m 10, de getallenlijn 1 tot 100, de spelling van 

woorden met een lange of korte klank of een eenvoudig gesprekje in het Engels. In de 

bovenbouw kunnen leerlingen samen met Slash aan de slag met de werkwoordspelling, 

de hoofdsteden van landen van de wereld, klok kijken of het metriekstelsel.

Welkom in de toekomst

Meer Slash in de klas

Doelgroep:  groep 1 - 8

Duur:  1, 2 of 3 dagen

Kosten: € 0,- (dit kennismakingsprogramma mag eenmalig worden aangevraagd per school)

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands, rekenvaardigheid,  

leervaardigheden, kennis van de wereld, digitale geletterdheid.

Doelgroep:  groep 1 -8

Duur:  1 week

Kosten: € 30,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands, rekenvaardigheid, digitale  

geletterdheid, kennis van de wereld, samenwerken. 

1-8

1-8
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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.

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!

Lekker Plakken! 

Meten in de breedte!

Doelgroep:  groep 1 - 8

Duur:  6 weken

Kosten: € 55,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands, kennis van de wereld,  

leervaardigheden, samenwerken, probleemoplossend vermogen, 

vakoverschrijdende vaardigheden.

Doelgroep:  groep 1 - 8

Duur:  6 weken

Kosten: € 55,-

Sluit aan bij:  rekenvaardigheid, taalvaardigheid Nederlands, creëren,  

leervaardigheden, samenwerken, probleemoplossend vermogen.

1-8

1-8
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Boekenleggers, sleutelhangers, sieraden, speelgoed, bedenk het en maak het! In dit 

bezoek aan ons digilab in Stede Broec (vanaf november 2017) of Opmeer (vanaf januari 

2018) 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 en te printen. Door zelf  

ontwerpen te laten maken ontwikkelen de leerlingen een heleboel vaardigheden  

zoals creativiteit, samenwerken en probleemoplossend handelen. 

Go 3D!

Doelgroep:  groep 3 - 8 

Duur:  2 uur, in de bibliotheek

Kosten: € 150,-

Sluit aan bij:  digitale geletterdheid, creëren, kritisch denken,  

probleemoplossend vermogen.

3-8

Onderwerp / thema 

in overleg. Je ontvangt na  

inschrijving een inspiratie-

kaart om een idee te krijgen 

van de mogelijkheden.

23
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Maak kennis met de Virtual Reality bril. Met de VR-bril stap je nieuwe, spannende  

en wondere werelden binnen. Zweven door de ruimte, spanning in een achtbaan, 

zwemmen als een dolfijn of maak je nieuwe wereld zelf! Ervaar samen met de 

leerlingen hoe het is om met een VR-bril te werken.

De Virtual Reality bril kun je gebruiken om de leerstof te ondersteunen of om de leerstof 

te verwerken. In dit pakket kun je gebruikmaken van de onderwijsondersteunende apps 

bij de zaakvakken of maak gebruik van de inspiratiekaart Virtual Reality maken.

De wereld aan je voeten 

Virtual Reality in de werkelijkheid

Doelgroep:  groep 7 - 8

Duur:  1, 2 of 3 dagen

Kosten: € 0,- (dit kennismakingsprogramma mag eenmalig worden aangevraagd per school)

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

kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken.

Doelgroep:  groep 7 - 8

Duur:  1 week

Kosten: € 30,-

Sluit aan bij:  digitale geletterdheid, kennis van de wereld, leervaardigheden, 

creëren, kritisch denken, probleemoplossend vermogen,  

samenwerken.

7-8

7-8



Uitvinders bereid je voor! Met de LittleBits kan iedereen een uitvinding creëren. 

LittleBits is een platform met elektronische modules die verbonden worden met 

kleine magneetjes. Elke module heeft een specifieke functie (licht, geluid, sensoren, 

knoppen, drempelwaarden, pulsen, motoren, etc.). De verschillende modules klik je 

eenvoudig aan elkaar zonder te hoeven solderen.

             Laat de creativiteit los en coole projecten zullen ontstaan. In deze maakkoffer 

             zit voldoende materiaal om 32 leerlingen aan de slag te laten gaan. 

Einstein Junior7-8

25

Doelgroep:  groep 7 - 8 

Duur:  1 week

Kosten: € 30,-

Sluit aan bij:  digitale geletterdheid, creëren, kritisch denken,  

probleemoplossend vermogen, samenwerken.
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In de toekomst is het waarschijnlijk net zo belangrijk om te kunnen programmeren 

als om goed Engels te kunnen spreken. Programmeren leert leerlingen creëren in 

plaats van consumeren. Het gaat er niet om dat alle leerlingen straks opgeleid zijn  

als programmeur, maar dat zij creatief kunnen omgaan met digitale tools. Door te 

programmeren werken de leerlingen aan: creatief en logisch denken, ruimtelijk  

inzicht, probleemoplossend vermogen, structureren en samenwerken. Dit zijn  

vaardigheden waar zij veel profijt van zullen hebben. 

Creëren in plaats van consumeren: 

programmeren



1 2 3 4 5 6 7 8

Pagina

28

28

29

-

29

30

30

-

-

Soort

Groep

Het geheim  
van de rups

Cubetto’s Reis

Bee-bot: een BIJzonder robotje

Dash & Dot (vanaf januari 2018 beschikbaar)

LEGO We Do

Doe de Makey Makey

Doe het  
lekker zelf! 

LEGO  
Mindstorms

Meccano  
Macanoid robot

(vanaf januari 2018 beschikbaar)

(vanaf januari 2018 beschikbaar)

= Nieuw aanbod of pakket



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. Leerlingen kunnen de delen zo ordenen dat Co-de-Rups naar  

doelwitten loopt. Experimenteer samen met de leerlingen de mogelijkheden van 

deze swingende rups, programmeer Co door het boek van Rupsje Nooitgenoeg  

en ontdek al spelenderwijs programmeren en het geheim van de rups.

Hoi! Ik ben Cubetto. Ik ben altijd klaar voor een avontuur. Nodig mij uit bij jullie op 

school, zodat wij elkaar kunnen ontmoeten. Ik heb twee wielen en elk wiel heeft een 

motor. Mijn huid is van hout, mijn botten zijn van plastic en mijn hersenen zijn een 

computer. Het enige wat nog mist ben jij die mij opdrachten geeft. Met Cubetto  

kunnen de leerlingen eenvoudig kennismaken met programmeren. Het fijne van  

Cubetto is dat de leerlingen programmeren op een bord. Hierdoor is zichtbaar wat de 

opdracht van de leerlingen voor Cubetto is. 

Het geheim van de rups 

Cubetto’s Reis

Doelgroep:  groep 1 - 2

Duur:  1 week

Kosten: € 30,-

Sluit aan bij:  rekenvaardigheid, digitale geletterdheid, kennis van de wereld, 

probleemoplossend vermogen, samenwerken. 

1-2

1-4
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Doelgroep:  groep 1 - 4

Duur:  1 week

Kosten: € 30,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands, digitale geletterdheid, rakenvaardigheid, 

leervaardigheden, probleemoplossend vermogen, samenwerken.



De Bee-bot is een gele robot bij. 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. Door 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. 

Bee-bot: een BIJzonder robotje 

Doelgroep:  groep 1 - 5 

Duur:  1 week

Kosten: € 30,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands, digitale geletterdheid, rakenvaardigheid, 

leervaardigheden, probleemoplossend vermogen, samenwerken.

1-5

29

Lego WeDo 2.0 is een bouwset waarmee leerlingen de wetenschap kunnen ontdek-

ken. Leerlingen worden aangemoedigd om hun grenzen op het gebied van creativi-

teit te verleggen, onderzoek te doen, te ontwerpen, innovatie ontwerpen te maken 

en hun ideeën te delen met klasgenoten. Dit alles door de combinatie van veelzijdig-

heid van de LEGO stenen en de programmeermogelijkheden van digitale technologie.

            Deze maakkoffer bevat voldoende materiaal om 4 leerlingen per keer te  

            laten bouwen en programmeren. 

LEGO WeDo

Doelgroep:  groep 4 - 8 

Duur:  1 week

Kosten: € 30,-

Sluit aan bij:  digitale geletterdheid, creëren, kritisch denken,  

probleemoplossend vermogen, samenwerken.

4-8

29
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Leerlingen maken hun eigen toetsenbord. De MaKey MaKey is een klein printplaatje 

waarmee je voorwerpen in toetsen kunt veranderen. Zo maak je eenvoudig een pia-

no of drumstel met stukken fruit en speel je Tetris met toetsen die je zelf kneedt van 

klei. Hoe gekker, hoe beter. Toepasbaar bij bestaande games, maar ook zeer geschikt in 

combinatie met het programmeren van een spel in bijvoorbeeld Scratch.

Slash heeft diverse programma’s voorgeprogrammeerd, maar ontbreekt nou net  

dat onderdeel waar jij de leerlingen mee wilt laten oefenen? Of hebben jullie  

kennisgemaakt met Slash en willen de leerlingen graag de touwtjes in handen  

hebben? Bij dit programma kunnen jullie eigen programma’s programmeren 

en dat is helemaal niet moeilijk!

Doe de MaKey MaKey 

Doe het lekker zelf!  

Doelgroep:  groep 5 - 8

Duur:  1 week

Kosten: € 30,-

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

kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken.

Doelgroep:  groep 7 - 8

Duur:  1 week

Kosten: € 30,-

Sluit aan bij:  taalvaardigheid Nederlands, taalvaardigheid Engels,  

rekenvaardigheid, digitale geletterdheid, kennis van de wereld, 

probleemoplossend vermogen, samenwerken. 

5-8

7-8
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De huidige generatie leerlingen groeit op in een wereld vol media. Een wereld waarin 

je slechts een smartphone nodig hebt om dagelijks op ontdekkingsreis te gaan en een 

wereld waarin je eenvoudiger met elkaar in contact kunt komen dan ooit tevoren.  

Met deze eindeloze mogelijkheden is het belangrijk dat leerlingen op een wijze manier 

leren omgaan met al deze media. Mediawijs worden is een van de 21e eeuwse vaardig-

heden die leerlingen nodig hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij van 

de toekomst.  

Leer leerlingen hoe ze moeten denken,  
niet wat ze moeten denken: 

mediawijs
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= Nieuw aanbod of pakket



Welke media kies je? In dit ontdekpakket ga je met de leerlingen aan de slag met 

mediawijsheid. Welke media kies je? Wanneer kies je welke media? De leerlingen 

leren onderscheid te maken tussen verschillende media. Daarnaast krijgen ze in-

zicht in de keuzemogelijkheden en weten ze welke media je waarvoor gebruikt.

Is alles waar? In dit ontdekpakket ga je met de leerlingen aan de slag met mediawijs-

heid. Wat is nou eigenlijk waar en wat is niet waar in de media? Hierbij maak je leer-

lingen bewust van de invloed van media en reclame op het eigen (koop)gedrag. Wat 

doet reclame - bewust of onbewust - met mensen?

Wat kies je?

Wat is waar?

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.

Doelgroep:  groep 5 - 6

Duur:  6 weken

Kosten: € 55,-

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

digitale geletterdheid, leervaardigheden, kritisch denken.

3-4

5-6

34



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.  

Op wereldleziger.nl vind je een gevarieerd aanbod van opdrachten die verschillende zintui-

gen prikkelen. Ga de uitdaging samen met de leerlingen aan en wordt een Wereldleziger! 

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.

7-8

De meeste leerlingen in groep 7 en 8 hebben een smartphone, maar hoe ga je hier-

mee om? Hoe slim/smart zijn leerlingen eigenlijk met hun smartphone? De onder-

werpen 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.

Smart met je smartphone

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.

7-8
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speciaal voor    
     leerkrachten, 
ouders, fans  
   en familie



Virtual Reality biedt diverse mogelijkheden om jouw onderwijs te verdiepen.  

De wereld ligt aan je voeten en de mogelijkheden zijn eindeloos. Wil je juist de  

leerlingen een eigen wereld laten bouwen of werken met de 360˚ camera?  

Ervaar de mogelijkheden en maak een eigen les. 

Er zijn ontzettend veel programmeertools te vinden op internet. Velen zijn kosteloos 

en zien er heel aantrekkelijk uit. Zie jij door de bomen het bos niet meer? We gaan een 

aantal van deze gratis websites bekijken en ervaren. Na afloop heb je een idee welke 

websites voor jou handig kunnen zijn.

Workshop Virtual Reality als leermiddel  
in de bovenbouw voor leerkrachten

Workshop gratis programmeersoftware 
voor leerkrachten

Doelgroep:  leerkrachten groep 7 - 8

Duur:  2 uur, op school

Kosten: € 25, - per deelnemer met een minimum van 5 deelnemers

Doelgroep:  leerkrachten groep 1 - 8

Duur:  2 uur, op school

Kosten: € 25,- per deelnemer met een minimum van 5 deelnemers

7-8

1-8
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Een belangrijke kwaliteit van Slash is dat hij kan groeien. Niet in de lengte, maar in 

cognitief opzicht. Via een maak- en gebruiksomgeving kunnen leerkrachten en bo-

venbouwleerlingen lessen met Slash ontwikkelen. Hier is geen technische kennis voor 

nodig. Je gaat naar huis met een volledig geprogrammeerd programma in Slash.

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met het mediavaardig-leerkrachtenspel. 

Dit is een opvallend vormgegeven kaartset die bestaat uit drie spelrondes waarmee je 

samen met je team spelenderwijs in gesprek gaat over onderwerpen als privacy, on-

line zoeken en vinden en social media. Daarnaast bevat het spel dertig ‘opwarmers’; 

kaarten met prikkelende stellingen en vragen rondom mediawijsheid en internet 

waarmee je een spelsessie op een speelse manier kunt beginnen.

Workshop zelf Slash programmeren  
voor leerkrachten

Workshop mediawijsheid 
leerkrachten

Doelgroep:  leerkrachten groep 1 - 8

Duur:  2 uur, op school

Kosten: € 25, - per deelnemer met een minimum van 5 deelnemers

Doelgroep:  leerkrachten groep 1 - 8

Duur:  2 uur, op school

Kosten: € 25,- per deelnemer met een minimum van 5 deelnemers

1-8

1-8
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Cursus Open Boek 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 werk-

stukken en kinderboeken. De cursus eindigt met de opdracht een realistisch lees- en 

mediaplan te schrijven voor de eigen school. 

We kunnen bij diverse thema’s een presentatie voor 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. 

Cursus Open Boek voor leerkrachten 

Presentatie op school voor ouders  
(en eventueel samen met leerlingen)

Doelgroep:  leerkrachten groep 1 - 8

Duur:  4 bijeenkomsten à 3 uur

Kosten: € 250, - per deelnemer 

Het boek “Open Boek, Handboek leesbevordering” (Jos Walta, 2011) is verplichte 

literatuur en kost € 27,50.

Doelgroep:  ouders en leerkrachten groep 1 - 8 (eventueel samen met leerlingen)

Duur:  1 tot 2 uur, gedurende het hele schooljaar op aanvraag

Kosten: € 150,- per presentatie

1-8

1-8
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overige 
   producten



Door de Bibliotheek worden vrijwilligers geworven en getraind om voor te lezen 

op peuterspeelzalen, kinderopvang en basisscholen. Na een workshop in de biblio-

theek 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 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.

Cultuleren is de naam van een project voor alle scholen in Westfriesland, mogelijk gemaakt 

door de Westfriese gemeenten aan de ene kant en rijkssubsidie aan de andere kant. Cultu-

leren wordt uitgevoerd door het projectteam Onderwijs van De Blauwe Schuit te Hoorn en 

in samenwerking met de Westfriese Bibliotheken. Het Cultuurmenu, dat bij de scholen een 

vast en gewaardeerd onderdeel is binnen hun schoolprogramma, blijft bestaan.

Door Cultuleren ontstaat er meer samenhang met de culturele omgeving en er wordt 

scholing aangeboden aan ICC-ers (interne cultuur coördinatoren) en leerkrachten. 

Daarnaast worden Westfriese culturele instellingen en zelfstandige culturele onderne-

mers gestimuleerd om hun banden met de scholen te versterken. 

De komende 4 jaar is Cultuleren gericht op de volgende onderdelen:

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

Voorlezer in de klas

Cultuleren

•  Ontwikkelen van cultuurbeleid

•  Eigenaarschap van de scholen

•  Netwerken en samenwerking

•  Deskundigheidsbevordering
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BoekToer is een collectie aanvullend op de schoolbibliotheek. Een pakket bestaat uit 
40 boeken. Er zijn pakketten voor vrij lezen met leuke leesboeken voor alle leeftijds-
groepen, 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 http://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: mbremen@westfriesebibliotheken.nl of  
Marloes Manshanden: mmanshanden@westfriesebibliotheken.nl

BoekToer

Bibliotheekabonnementen

Duur:  2 maanden

Kosten: € 55,-,bestellen gedurende het hele jaar

All – in   € 62,50 per jaar

Comfort   € 47,50 per jaar

Mini   € 32,50 per jaar

* Alle tarieven zijn inclusief BTW. Voor voorwaarden tarieven: www.westfriesebibliotheken.nl

Voor het lenen van materialen in onze vestigingen kunt u een  

bibliotheekabonnement afsluiten. 

42

Klantenservice
Voor vragen over bibliotheekabonnementen kun je contact opnemen met de klantenservice via  

klantenservice@westfriesebibliotheken.nl of telefoonnummer 0228 743 943 (tijdens kantooruren).
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Aanmelden kan via onze website: www.westfriesebibliotheken.nl. 

Heeft uw school voor de zomervakantie een aanvraag ingediend? Dan ontvangt 
u aan het begin van het schooljaar een planning van de activiteiten. 

Je kunt gedurende het hele schooljaar producten aanvragen.  
Sommige producten, zoals de BiebToer tijdens de Kinderboekenweek,  

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 te voren 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.

De school ontvangt na aanmelding een factuur.

Aanmelden



Vakantielezen 
laat leerlingen groeien

Veel basisschoolleerlingen blijken in schoolvakanties 

een terugval te krijgen, vooral met lezen en rekenen. 

Sommigen gaan in de zomervakantie zelfs wel twee 

AVI-niveaus achteruit, want kennis die je nog niet 

helemaal beheerst moet je onderhouden en trainen. 

Wijs ouders daarom op het belang van lezen tijdens 

de vakanties. Dat kan digitaal met de Vakantiebiebapp 

of met een boek uit de bieb. Lezen kun je overal en de 

bibliotheek is tijdens vakanties gewoon open!  

www.vakantiebieb.nl


