LEESBEVORDERING

Voor
leerkrachten
Lezen

Activiteiten
met verhalen

En toen... ging iedereen lezen
3 uur   |   € 191,-

Voor ouders

Workshop theater met een boek
90 minuten | € 27,- per deelnemer

CULTUUR
DIGITALE GELETTERDHEID

Workshop theater met een boek
90 minuten  |  € 27,- per deelnemer

Muziek

Muziek met prentenboeken
90 minuten |  € 27,- per deelnemer

Beeldend

Workshop Droomvaardigheidsbewijs
90 minuten  |  € 27,- per deelnemer

Het was weer een heftig schooljaar, waarin we met zijn allen op de proef
werden gesteld. Het heeft jullie als leerkrachten en ons als Bibliotheek voor
veel uitdagingen geplaatst, van online lesgeven tot online overleggen.
We hopen dat het komend schooljaar een rustiger verloop kent. Met veel
liefde blijven we in het nieuwe jaar weer voor jullie klaarstaan en willen
we jullie graag inspireren op het gebied van leesbevordering, digitale
geletterdheid en cultuureducatie.  

En toen... ging iedereen voorlezen
1 - 2 uur  |  € 159,Aanmelden kan via onze website
www.westfriesebibliotheken.nl/onderwijs of via e-mail
mbremen@westfriesebibliotheken.nl of
mmanshanden@westfriesebibliotheken.nl.
Bij aanmelding via e-mail  s.v.p. programma, groep,
aantal leerlingen en voorkeursperiode vermelden.

Drama

Computational
thinking

Aanmelden

Beste schoolleider, leescoördinator en leerkracht,

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

Muziek met prentenboeken
90 minuten  |  € 27,- per deelnemer

ICT basisvaardigheden

Verwondering - liefde - inspiratie
in de Bibliotheek

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

Bestel
snel!

De Bibliotheek
&
het primair
onderwijs
2021-2022

Jullie krijgen vanuit de overheid steun via het Nationaal Programma
Onderwijs. Daarbinnen zijn jullie vrij om te kiezen op welk gebied je die
ondersteuning wilt ontvangen. Is het leesniveau van de leerlingen iets wat
je zorgen baart, dan kunnen onze leesprogramma’s leerlingen kennis laten
maken met verschillende soorten boeken en verhalen en zo het leesplezier
bij kinderen aanwakkeren.
Bekijk het aanbod en laat je verrassen door onze producten op het gebied
van lezen, mediawijsheid, digitale geletterdheid en cultuureducatie.
Onze Break-in Boxen voor groep 6 t/m 8 bijvoorbeeld nemen de klas in
60 minuten mee een thema in. Vergeet de tijd en probeer de geheime code
te kraken. Deze Break-in Boxen zijn ook zeer geschikt als teambuilding
activiteit voor leerkrachten, gewoon om samen lol te maken. Of het droomvaardigheidsbewijs, waarin we jullie laten ‘dromen over later’. Deze past
perfect bij het thema van de Kinderboekenweek en is ook zeer waardevol
om kinderen een goede keuze voor het vervolgonderwijs te laten maken.
En natuurlijk bevat het aanbod onze bekende programma’s die altijd goed
worden ontvangen. Wist je dat we ook heel graag inspringen op jullie
vragen? Ben je op zoek naar een programma bij een bepaald thema of
heb je een speciale vraag of wens? Wij denken graag met jullie mee.  
Interesse in één van onze programma’s of workshops of benieuwd naar
wat we nog meer voor je kunnen betekenen? Neem contact op met ons.
Voor meer informatie en bestellen kan je terecht op onze website:
www.westfriesebibliotheken.nl/onderwijs, maar een belletje of e-mail
naar ons met je vraag kan natuurlijk ook.

DigiLAB Coach
certificering  |  4 x 2,5 uur  |  € 254,-

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking in het schooljaar 2021-2022.
Graag tot ziens op school of in de Bibliotheek!

Stoeien met Media
1-2 uur  |  € 159,-

Colofon
© 2021 Stichting Westfriese Bibliotheken
Vormgeving: Annelies Vink | Vink Grafische Vormgeving
www.westfriesebibliotheken.nl/onderwijs
Klantenservice T 0228 743 943

Heb je nog vragen, neem dan contact op met:
Mariska Bremen & Marloes Manshanden
Programmamakers Leesbevordering & Digitale Geletterdheid
T 0228-743943
mbremen@westfriesebibliotheken.nl
mmanshanden@westfriesebibliotheken.nl
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groep 3-4

DIGITALE GELETTERDHEID

CULTUUR

LEESBEVORDERING

groep 1-2
Voorlezen

Voorlezer in de klas
De bovenbouw leest voor aan ...

3 maanden

€ 47,-

Voorlezer in de klas
De bovenbouw leest voor aan...

Lezen

BoekToer
Oei! Een boekenspel
Ontmoet een schrijver/illustrator
Nieuwkomersklas

2 maanden
6 weken
60 minuten
90 minuten

€ 58,€ 58,€ 117,€ 95,-

BoekToer
Zoek je mee?
Ontmoet een schrijver/illustrator
Kinderjury
Nieuwkomersklas
Toneellezen

Digi & Buki
Kinderboekenweek programma
Cubetto
Workshop theater met een prentenboek
Workshop muziek met een prentenboek

60 minuten
45 minuten
6 weken
60 minuten
60 minuten

€ 159,€ 95,€ 58,€ 95,€ 95,-

Digi & Buki
Kinderboekenweek programma*
Lekker lees- en avonturenspel
Cubetto
Workshop theater met een prentenboek

Activiteiten
met verhalen

Stop-motion Studio

Drama

Digi & Buki
Workshop theater met een prentenboek

2 maanden
€ 58,6 weken
€ 58,60 minuten
€ 117,6 weken € 58,-/€ 79,90 minuten
€ 95,6 weken
€ 58,6 weken
€ 58,-

BoekToer
Vergeten Oorlog
Ontmoet een schrijver/illustrator
Kinderjury
Nieuwkomersklas
De hele klas leest…
Nederland Leest Junior

2 maanden
€ 58,6 weken
€ 58,60 minuten
€ 117,6 weken € 58,-/€ 79,90 minuten
€ 95,6 weken
€ 58,via aanmelding
± € 27,-

60 minuten
45 minuten

Workshop theater met een boek
Kinderboekenweek programma*
Zit ik erin? VR

2 maanden
€ 58,6 weken
€ 58,60 minuten
€ 117,6 weken € 58,-/€ 79,90 minuten
€ 95,6 weken
€ 58,-

BoekToer
De schatkamer van Roald Dahl
Ontmoet een schrijver/illustrator
Kinderjury
Nieuwkomersklas
De hele klas leest…
Kilometer Lezen

60 minuten
45 minuten
60 minuten
6 weken
60 minuten

Workshop theater met een boek
Kinderboekenweek programma*

€ 159,€ 95,€ 95,€ 58,€ 95,-

Workshop muziek met een prentenboek

6 weken

€ 58,-

60 minuten
60 minuten

€ 159,€ 95,-

60 minuten

Stop-motion Studio

Digi & Buki
Workshop theater met een prentenboek

6 weken

€ 58,-

60 minuten
60 minuten

€ 159,€ 95,-

Workshop Rappe Rappers

Workshop theater met een boek
Workshop Rappe Rappers
Te gekke muziekinstrumenten

€ 95,-

Ontmoet een schrijver/illustrator
Kinderboekenweek programma

60 minuten
45 minuten

€ 117,€ 95,-

Ontmoet een schrijver/illustrator

60 minuten

€ 95,-

€ 95,€ 95,-

2 x 60 minuten

€ 159,-

60 minuten

€ 95,-

2 x 60 minuten
6 weken

€ 159,€ 58,-

60 minuten

€ 117,-

€ 117,-

Beeldend

Stop-motion Studio

6 weken

€ 58,-

Stop-motion Studio

6 weken

€ 58,-

ICT basisvaardigheden

Stop-motion Studio
Rekenen met boeken

6 weken
6 weken

€ 58,€ 58,-

Stop-motion Studio
Rekenen met boeken

6 weken
6 weken

€ 58,€ 58,-

Rekenen met boeken

Computational
thinking

BeeBot
Cubetto

6 weken
6 weken

€ 58,€ 58,-

BeeBot
Cubetto

6 weken
6 weken

€ 58,€ 58,-

Mediawijsheid

Stoeien met Media

6 weken

€ 58,-

Stoeien met Media

6 weken

€ 58,-

Informatie
vaardigheden

90 minuten
via aanmelding

90 minuten

€ 47,-

Ontmoet een schrijver/illustrator

Cultureel

Workshop voorlezen in de klas
Nationale voorleeswedstrijd

Workshop voorlezen in de klas

3 maanden

Meer informatie
over onze
programma’s?
Kijk op onze website

€ 95,gratis

60 minuten
45 minuten
6 weken

€ 95,€ 95,€ 58,-

2 x 60 minuten

€ 159,-

60 minuten

€ 95,-

2 x 60 minuten
6 weken

€ 159,€ 58,-

Ontmoet een schrijver/illustrator
Vergeten Oorlog

60 minuten
6 weken

€ 117,€ 58,-

Kunstkijker VR
Workshop Droomvaardigheidsbewijs

6 weken
60 minuten

€ 58,€ 95,-

Workshop Rappe Rappers

Schrijven /
Verhalen maken

Muziek

*
We maken in overleg
met jullie een pakket
op maat

groep 7-8

groep 5-6

Workshop theater met een boek
Workshop Rappe Rappers
Te gekke muziekinstrumenten

6 weken

€ 58,-

Kunstkijker VR
Rekenen met boeken

6 weken
6 weken

€ 58,€ 58,-

Te gekke muziekinstrumenten
Ozobots
Op ruimtereis met LEGO

6 weken
6 weken
6 weken

€ 58,€ 58,€ 58,-

Bewegen met de Makey Makey
Pratende posters
Op ruimtereis met LEGO
Te gekke muziekinstrumenten

6 weken
6 weken
6 weken
6 weken

€ 58,€ 58,€ 58,€ 58,-

Stoeien met Media

6 weken

€ 58,-

Stoeien met Media

6 weken

€ 58,-

75 minuten

€ 95,-

Break-in box Biobots

75 minuten

€ 95,-

Break-in box Reis je mee?
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Ontmoet een schrijver/illustrator
Vergeten Oorlog

60 minuten
6 weken

€ 117,€ 58,-

Kunstkijker VR
Workshop Droomvaardigheidsbewijs

6 weken
60 minuten

€ 58,€ 95,-

Workshop Rappe Rappers

Schrijven /
Verhalen maken

Muziek

*
We maken in overleg
met jullie een pakket
op maat

groep 7-8

groep 5-6

Workshop theater met een boek
Workshop Rappe Rappers
Te gekke muziekinstrumenten

6 weken

€ 58,-

Kunstkijker VR
Rekenen met boeken

6 weken
6 weken

€ 58,€ 58,-

Te gekke muziekinstrumenten
Ozobots
Op ruimtereis met LEGO

6 weken
6 weken
6 weken

€ 58,€ 58,€ 58,-

Bewegen met de Makey Makey
Pratende posters
Op ruimtereis met LEGO
Te gekke muziekinstrumenten

6 weken
6 weken
6 weken
6 weken

€ 58,€ 58,€ 58,€ 58,-

Stoeien met Media

6 weken

€ 58,-

Stoeien met Media

6 weken

€ 58,-

75 minuten

€ 95,-

Break-in box Biobots

75 minuten

€ 95,-

Break-in box Reis je mee?

groep 3-4

DIGITALE GELETTERDHEID

CULTUUR

LEESBEVORDERING

groep 1-2
Voorlezen

Voorlezer in de klas
De bovenbouw leest voor aan ...

3 maanden

€ 47,-

Voorlezer in de klas
De bovenbouw leest voor aan...

Lezen

BoekToer
Oei! Een boekenspel
Ontmoet een schrijver/illustrator
Nieuwkomersklas

2 maanden
6 weken
60 minuten
90 minuten

€ 58,€ 58,€ 117,€ 95,-

BoekToer
Zoek je mee?
Ontmoet een schrijver/illustrator
Kinderjury
Nieuwkomersklas
Toneellezen

Digi & Buki
Kinderboekenweek programma
Cubetto
Workshop theater met een prentenboek
Workshop muziek met een prentenboek

60 minuten
45 minuten
6 weken
60 minuten
60 minuten

€ 159,€ 95,€ 58,€ 95,€ 95,-

Digi & Buki
Kinderboekenweek programma*
Lekker lees- en avonturenspel
Cubetto
Workshop theater met een prentenboek

Activiteiten
met verhalen

Stop-motion Studio

Drama

Digi & Buki
Workshop theater met een prentenboek

2 maanden
€ 58,6 weken
€ 58,60 minuten
€ 117,6 weken € 58,-/€ 79,90 minuten
€ 95,6 weken
€ 58,6 weken
€ 58,-

BoekToer
Vergeten Oorlog
Ontmoet een schrijver/illustrator
Kinderjury
Nieuwkomersklas
De hele klas leest…
Nederland Leest Junior

2 maanden
€ 58,6 weken
€ 58,60 minuten
€ 117,6 weken € 58,-/€ 79,90 minuten
€ 95,6 weken
€ 58,via aanmelding
± € 27,-

60 minuten
45 minuten

Workshop theater met een boek
Kinderboekenweek programma*
Zit ik erin? VR

2 maanden
€ 58,6 weken
€ 58,60 minuten
€ 117,6 weken € 58,-/€ 79,90 minuten
€ 95,6 weken
€ 58,-

BoekToer
De schatkamer van Roald Dahl
Ontmoet een schrijver/illustrator
Kinderjury
Nieuwkomersklas
De hele klas leest…
Kilometer Lezen

60 minuten
45 minuten
60 minuten
6 weken
60 minuten

Workshop theater met een boek
Kinderboekenweek programma*

€ 159,€ 95,€ 95,€ 58,€ 95,-

Workshop muziek met een prentenboek

6 weken

€ 58,-

60 minuten
60 minuten

€ 159,€ 95,-

60 minuten

Stop-motion Studio

Digi & Buki
Workshop theater met een prentenboek

6 weken

€ 58,-

60 minuten
60 minuten

€ 159,€ 95,-

Workshop Rappe Rappers

Workshop theater met een boek
Workshop Rappe Rappers
Te gekke muziekinstrumenten

€ 95,-

Ontmoet een schrijver/illustrator
Kinderboekenweek programma

60 minuten
45 minuten

€ 117,€ 95,-

Ontmoet een schrijver/illustrator

60 minuten

€ 95,-

€ 95,€ 95,-

2 x 60 minuten

€ 159,-

60 minuten

€ 95,-

2 x 60 minuten
6 weken

€ 159,€ 58,-

60 minuten

€ 117,-

€ 117,-

Beeldend

Stop-motion Studio

6 weken

€ 58,-

Stop-motion Studio

6 weken

€ 58,-

ICT basisvaardigheden

Stop-motion Studio
Rekenen met boeken

6 weken
6 weken

€ 58,€ 58,-

Stop-motion Studio
Rekenen met boeken

6 weken
6 weken

€ 58,€ 58,-

Rekenen met boeken

Computational
thinking

BeeBot
Cubetto

6 weken
6 weken

€ 58,€ 58,-

BeeBot
Cubetto

6 weken
6 weken

€ 58,€ 58,-

Mediawijsheid

Stoeien met Media

6 weken

€ 58,-

Stoeien met Media

6 weken

€ 58,-

Informatie
vaardigheden

90 minuten
via aanmelding

90 minuten

€ 47,-

Ontmoet een schrijver/illustrator

Cultureel

Workshop voorlezen in de klas
Nationale voorleeswedstrijd

Workshop voorlezen in de klas

3 maanden

Meer informatie
over onze
programma’s?
Kijk op onze website

€ 95,gratis

60 minuten
45 minuten
6 weken

€ 95,€ 95,€ 58,-

2 x 60 minuten

€ 159,-

60 minuten

€ 95,-

2 x 60 minuten
6 weken

€ 159,€ 58,-

Ontmoet een schrijver/illustrator
Vergeten Oorlog

60 minuten
6 weken

€ 117,€ 58,-

Kunstkijker VR
Workshop Droomvaardigheidsbewijs

6 weken
60 minuten

€ 58,€ 95,-

Workshop Rappe Rappers

Schrijven /
Verhalen maken

Muziek

*
We maken in overleg
met jullie een pakket
op maat

groep 7-8

groep 5-6

Workshop theater met een boek
Workshop Rappe Rappers
Te gekke muziekinstrumenten

6 weken

€ 58,-

Kunstkijker VR
Rekenen met boeken

6 weken
6 weken

€ 58,€ 58,-

Te gekke muziekinstrumenten
Ozobots
Op ruimtereis met LEGO

6 weken
6 weken
6 weken

€ 58,€ 58,€ 58,-

Bewegen met de Makey Makey
Pratende posters
Op ruimtereis met LEGO
Te gekke muziekinstrumenten

6 weken
6 weken
6 weken
6 weken

€ 58,€ 58,€ 58,€ 58,-

Stoeien met Media

6 weken

€ 58,-

Stoeien met Media

6 weken

€ 58,-

75 minuten

€ 95,-

Break-in box Biobots

75 minuten

€ 95,-

Break-in box Reis je mee?

LEESBEVORDERING

Voor
leerkrachten
Lezen

Activiteiten
met verhalen

En toen... ging iedereen lezen
3 uur  |  € 191,-

Voor ouders

Workshop theater met een boek
90 minuten | € 27,- per deelnemer

CULTUUR
DIGITALE GELETTERDHEID

Workshop theater met een boek
90 minuten  |  € 27,- per deelnemer

Muziek

Muziek met prentenboeken
90 minuten |  € 27,- per deelnemer

Beeldend

Workshop Droomvaardigheidsbewijs
90 minuten  |  € 27,- per deelnemer

Het was weer een heftig schooljaar, waarin we met zijn allen op de proef
werden gesteld. Het heeft jullie als leerkrachten en ons als Bibliotheek voor
veel uitdagingen geplaatst, van online lesgeven tot online overleggen.
We hopen dat het komend schooljaar een rustiger verloop kent. Met veel
liefde blijven we in het nieuwe jaar weer voor jullie klaarstaan en willen
we jullie graag inspireren op het gebied van leesbevordering, digitale
geletterdheid en cultuureducatie.  

En toen... ging iedereen voorlezen
1 - 2 uur  |  € 159,Aanmelden kan via onze website
www.westfriesebibliotheken.nl/onderwijs of via e-mail
mbremen@westfriesebibliotheken.nl of
mmanshanden@westfriesebibliotheken.nl.
Bij aanmelding via e-mail  s.v.p. programma, groep,
aantal leerlingen en voorkeursperiode vermelden.

Drama

Computational
thinking

Aanmelden

Beste schoolleider, leescoördinator en leerkracht,

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

Muziek met prentenboeken
90 minuten  |  € 27,- per deelnemer

ICT basisvaardigheden

Verwondering - liefde - inspiratie
in de Bibliotheek

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

Bestel
snel!

De Bibliotheek
&
het primair
onderwijs
2021-2022

Jullie krijgen vanuit de overheid steun via het Nationaal Programma
Onderwijs. Daarbinnen zijn jullie vrij om te kiezen op welk gebied je die
ondersteuning wilt ontvangen. Is het leesniveau van de leerlingen iets wat
je zorgen baart, dan kunnen onze leesprogramma’s leerlingen kennis laten
maken met verschillende soorten boeken en verhalen en zo het leesplezier
bij kinderen aanwakkeren.
Bekijk het aanbod en laat je verrassen door onze producten op het gebied
van lezen, mediawijsheid, digitale geletterdheid en cultuureducatie.
Onze Break-in Boxen voor groep 6 t/m 8 bijvoorbeeld nemen de klas in
60 minuten mee een thema in. Vergeet de tijd en probeer de geheime code
te kraken. Deze Break-in Boxen zijn ook zeer geschikt als teambuilding
activiteit voor leerkrachten, gewoon om samen lol te maken. Of het droomvaardigheidsbewijs, waarin we jullie laten ‘dromen over later’. Deze past
perfect bij het thema van de Kinderboekenweek en is ook zeer waardevol
om kinderen een goede keuze voor het vervolgonderwijs te laten maken.
En natuurlijk bevat het aanbod onze bekende programma’s die altijd goed
worden ontvangen. Wist je dat we ook heel graag inspringen op jullie
vragen? Ben je op zoek naar een programma bij een bepaald thema of
heb je een speciale vraag of wens? Wij denken graag met jullie mee.  
Interesse in één van onze programma’s of workshops of benieuwd naar
wat we nog meer voor je kunnen betekenen? Neem contact op met ons.
Voor meer informatie en bestellen kan je terecht op onze website:
www.westfriesebibliotheken.nl/onderwijs, maar een belletje of e-mail
naar ons met je vraag kan natuurlijk ook.

DigiLAB Coach
certificering  |  4 x 2,5 uur  |  € 254,-

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking in het schooljaar 2021-2022.
Graag tot ziens op school of in de Bibliotheek!

Stoeien met Media
1-2 uur  |  € 159,-

Colofon
© 2021 Stichting Westfriese Bibliotheken
Vormgeving: Annelies Vink | Vink Grafische Vormgeving
www.westfriesebibliotheken.nl/onderwijs
Klantenservice T 0228 743 943

Heb je nog vragen, neem dan contact op met:
Mariska Bremen & Marloes Manshanden
Programmamakers Leesbevordering & Digitale Geletterdheid
T 0228-743943
mbremen@westfriesebibliotheken.nl   
mmanshanden@westfriesebibliotheken.nl

LEESBEVORDERING

Voor
leerkrachten
Lezen

Activiteiten
met verhalen

En toen... ging iedereen lezen
3 uur  |  € 191,-

Voor ouders

Workshop theater met een boek
90 minuten | € 27,- per deelnemer

CULTUUR
DIGITALE GELETTERDHEID
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90 minuten  |  € 27,- per deelnemer
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we jullie graag inspireren op het gebied van leesbevordering, digitale
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Bij aanmelding via e-mail  s.v.p. programma, groep,
aantal leerlingen en voorkeursperiode vermelden.

Drama

Computational
thinking
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Beste schoolleider, leescoördinator en leerkracht,

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