
Bestelformulier                         
 

Brochure aanbod voor primair onderwijs 2022-2023

Factuurgegevens
Naam school: 
T.a.v.:  
Adres en postcode: 
Woonplaats:

Bestelgegevens
Besteld door (naam leerkracht):  
Bestemd voor (groep of bouw):

Wij zijn genoodzaakt tot indexering, hetgeen u terugziet in de tariefstelling/facturen.

De prijzen in de brochure zijn inclusief BTW.



Product Groep Prijs

Kinderboekenweek-  
boekenkist 1 t/m 8 Alleen te koop: € 362,00 per kist 

Ingewerkt: +€ 4,25 per boek

Leesconsulent in de klas 1 t/m 8
1. € 56,25 per uur=  
€ 2.250,00 per jaar 

2. € 4.500,00 per jaar

50+ leest voor 1 t/m 8 € 26,00 per jaar

Op bezoek in  
de  bibliotheek  

(zonder activiteit)
1 t/m 8

Groep 1 en 2 gratis.  
Groep 6 gratis in de 
kinderboekenweek.  
Extra leesconsulent: 
€ 29,00 per groep

Op bezoek in de 
 bibliotheek (met activiteit) 1 t/m 8 Vanaf € 56,25 per groep

Ontmoet een échte  
schrijver / illustrator 1 t/m 8 ca. € 310,00 excl. reiskosten

Thema - boekenkisten  1 t/m 8 € 1,00 per boek

Prentenboekenkist 
Nationale Voorleesdagen 

2023
1 t/m 3 Alleen te koop: € 259,00 per kist

Ingewerkt: +€ 4,25 per boek

Dialectlessen op de  
basisschool 5 en 6 gratis

De Schoolschrijvermaand 3 t/m 8 Nader te bepalen

Boeken online: Boek1Boek 5 t/m 8 ca. € 35,75 per leerling per jaar

Robotjes Dash and Dot 5 t/m 7 € 206,50 per workshop

Schoolabonnementen Leerkrachten
• Small: € 36,25 voor 30 media
• Medium: € 60,00 voor 50 media 

• Large: € 119,00 voor 100 media

Symposium of studiedag Directie en  
leerkrachten Nader te bepalen

Netwerk leescoördinatoren Leerkrachten Nader te bepalen

Interactief voorlezen  
met verrassingen Leerkrachten Nader te bepalen

Boeken voor de zaakvakken Leerkrachten Nader te bepalen

De Boekenkring Leerkrachten Nader te bepalen

Stripboeken of poëzie Leerkrachten Nader te bepalen

Open boek 3.0 Leerkrachten € 450,00 p.p. (incl. cursusboek)

Voorlezen is een feestje Ouders en  
leerkrachten Nader te bepalen



Help, mijn kind leert lezen Ouders en  
leerkrachten € 259,00 per groep

Digitale boeken Ouders en  
leerkrachten Nader te bepalen

Abonnement digitale 
nieuwsbrief voor ouders

Ouders en  
leerkrachten € 33,00 per schooljaar

Ouderbijeenkomsten Ouders € 56,25 per bijeenkomst

Ouderavond / voorlichting Ouders Vanaf € 56,25

Informatiemarkt Ouders Nader te bepalen

NB: prijswijzigingen voorbehouden.

Indien afmelding groepsbezoek uiterlijk 24 uur van tevoren kenbaar maken, anders brengen wij extra 
kosten in rekening (€ 31,00).


