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Voorwoord
Het is een buitengewone tijd:
er ligt wel deze nieuwe brochure bij u op de mat, terwijl de
bibliotheek bij de productie ervan nog gesloten is en de basisscholen net weer open zijn. Door de sluiting afgelopen jaar was
onze samenwerking minder makkelijk dan voorheen en dat vinden wij
enorm jammer. Het was stiller in de bieb, we zagen weinig schoolklassen
met kinderen vol nieuwsgierige oogjes. De leesconsulenten h
 ebben hun
werkzaamheden online opgepakt en onze activiteiten hebben op een
andere wijze doorgang gekregen. Zodat we veilig deze tijd doorkomen.
Met velen van u hebben we gelukkighet contact wel kunnen behouden!
Ondertussen hebben we niet stil gezeten en hebben we weer een mooi
programma samengesteld.
Kijken we naar de afgelopen maanden, dan valt op dat kinderen het in
toenemende mate moeilijk hebben: veel activiteiten zijn weggevallen,
hobby’s kunnen nog niet doorgaan. De sociaal emotionele ontwikkeling

In samenwerking met jullie kunnen we maatwerk leveren bij

van k inderen staat o
 nder druk. Online leren heeft ondanks alle aandacht

leesbevorderingsprogramma’s. Ook ouderparticipatie en

en energie van leerkrachten ook leer- en leesachterstanden opgeleverd.

bibliotheekbezoeken behoren tot de mogelijkheden om kinderen te

Vooral het lezen van kinderen was al een kwetsbaar punt, en dat zal

helpen stimuleren bij het lezen van spannende, leuke en of passende

komende maanden voor ouders en leerkrachten zichtbaar worden.

boeken. Leren buitenschools geeft k inderen het gevoel toch een u
 itje

Gelukkig erkent ook de politiek deze kwetsbaarheid van kinderen.
Met de door het rijk toegezegde extra m
 iddelen van €180.000,00 per
basisschool om a
 chterstanden van kinderen te helpen wegwerken kunt u
als school nu fl
 inke stappen zetten. En daar willen wij u graag bij helpen!
Niet voor niets is het landelijke programma ‘Leesoffensief’ gestart om het
tij te keren.

te hebben in een tijd dat maar weinig mogelijk is. Het is bovendien
een speelse manier van leren. En: maatwerk hierin s peciaal gericht op
uw school of schoolteam is altijd mogelijk. We gaan graag met u in
gesprek om afspraken te maken wat wij volgend seizoen voor u kunnen
betekenen.
Kinderen hebben de toekomst, wij willen u helpen om hen daadwerkelijk
kansen te bieden om die toekomst zo rooskleurig mogelijk te zien… en dat

Een kijkje in deze brochure kan u inspiratie geven en helpen bij het 

begint nu .. op school.

maken van een keuze: onze leesconsulenten staan klaar om bijvoorbeeld
op school g
 roepjes leerlingen te ondersteunen bij het hervinden
van leesplezier.

Ilse Verburgh
Directeur bestuurder
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Alle groepen

1. Kinderboekenweek –
boekenkist
worden wat je wil!
Deze kist is speciaal voor u samengesteld rondom het thema ‘Worden
wat je wil’ van de Kinderboekenweek 2021. In deze week kan ieder kind
worden waar hij van droomt. De K
 inderboekenweek is dit jaar van 6 t/m
17 oktober. Met deze kist ververst u de schoolcollectie met twee boeken
per leeftijdsgroep, dus in totaal 16 boeken. Met de lesbrieven erbij gaat
de school goed voorbereid de K
 inderboekenweek in.

Alle groepen			

08.

De kisten zijn alleen te koop.

Voor wie: Groep 1 t/m 8.
1. Kinderboekenweek - boekenkist			

09.

Wanneer: Aanvraag voor 6 september.

2. Leesconsulent in de klas				

10.

Doel: Aanvulling van schoolcollectie om het lezen te

3. 50+ leest voor					

12.

stimuleren.

4. Op bezoek in de bibliotheek (zonder activiteit)		

13.

Resultaat: Meer leeskilometers maken met een up-to-date

5. Op bezoek in de bibliotheek (met activiteit)		

14.

collectie op maat.

6. Ontmoet een èchte schrijver/illustrator		

16.

Randvoorwaarden: Minimaal 4 weken

7. Thema-boekenkisten				

18.

van tevoren aanvragen.

8. Boeken ruilen					

19.

Kosten school: € 350,00. Meerprijs ingewerkt voor opname in uw
schoolbieb: € 4,00 per titel.

Taalontwikkeling / Technisch lezen / Begrijpend lezen / Wereldoriëntatie
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2. Leesconsulent
in de klas
zin in lezen!
Met de leesconsulent haalt u een professional in huis op het gebied van
jeugdliteratuur en het stimuleren van kinderen om te leren én blijven
lezen. De leesconsulent ontzorgt de leerkracht en past verfrissende en
gevarieerde werkvormen toe in de klas. U kunt een leesconsulent voor

Voor wie: Groep 1 t/m 8.
Wanneer: Schooljaar 2021 - 2022
Doel: Leespromotie voor een betere leesattitude en

40 , 80 uur per jaar inzetten of maatwerk in overleg, afhankelijk van de

meer motivatie.

behoefte.

Resultaat: Betere resultaten met betrekking tot woordenschat,
technisch lezen en begrijpend lezen.
Randvoorwaarden:

Wat doet een leesconsulent?

•

1. Stelt thema-boekenkisten samen
(zie beschrijving bij thema-boekenkisten).

worden ingezet
•

collectie van 8%.
3. Zorgt voor de jaarlijkse update van de licentie en het
Schoolwise-systeem.

Ad 5: locatie in overleg, kan zowel op school als (gedeeltelijk)
in de bibliotheek plaatsvinden.

2. Houdt de Schoolbieb up-to-date: zo adviseert hij over de jaarlijkse
afschrijving van 8% van de collectie en de jaarlijkse update van de

Ad 5: naar keuze kan de leesconsulent voor 40 uur of 80 uur

Kosten school:
•

Ad 1: € 1,00 per boek

•

Ad 2 t/m 4: in overleg

•

Ad 5: €50,- per uur. Maatwerk in overleg n.t.b.

4. Zorgt dat de deskundigheid bij vrijwilligers en/of leerkrachten op peil is:
a. zoals scholing vrijwilligers over de basis: uitlenen en innemen
van boeken;
b. Schoolwise biedt de mogelijkheid leerlingen te volgen in

Leesmotivatie / Woordenschat / Technisch lezen
en begrijpend lezen / Creatief denken.

boekenkeuze en niveau. De leesconsulent helpt hen hierbij
5. Adviseert, bevordert de leesmotivatie en voert leesbevorderingsactiviteiten uit in de klassen 1 t/m 8. In overleg met de leesconsulent kiest
u de thema’s/programma’s die aansluiten bij het curriculum, de landelijke campagnes en/of het Schoolleesplan. Neem voor meer informatie
en verkenning van de mogelijkheden contact op met onze programmaleider Primair Onderwijs en jeugd: a.brockhoven@bibliotheekkerkrade.nl.
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3. 50+ leest voor
voorleesproject
Kinderen in het basisonderwijs gaan met het klimmen van de jaren
steeds minder lezen. Daarom is voorlezen, ook voor leerlingen die zelf al
kunnen lezen, van essentieel belang. Voorlezen laat kinderen ervaren dat
boeken ook leuk kunnen zijn, dat lezen plezier kan brengen, dat je over
boeken kunt praten en dat ze betekenis hebben voor je eigen leven.
Deze voorleesambassadeurs, zijn vrijwilligers van minimaal 50 jaar en
komen voorlezen in de klas. Zij krijgen een vaste groep toebedeeld in
overleg met de school. Ook ontstaat er zo een mooie wisselwerking
tussen generaties.

4. Op bezoek in de
bibliotheek
zonder extra activiteit
Een laagdrempelige manier om kennis te maken met de bibliotheek in de
buurt. Wat is er allemaal te beleven? Een bibliotheekmedewerker vertelt.
Het groepsbezoek sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Natuurlijk is er ook gelegenheid om lekker tussen de boeken te snuffelen
en te lezen. Want wat is nu fijner dan even weg te duiken als kind in een
andere wereld?
Het bezoek leent zich ook om ouderbetrokkenheid te stimuleren. 
Ouders kunnen dan bijvoorbeeld geïnformeerd worden over ons Taalhuis

Voor wie: Groep 1 t/m 8.

of cursussen rondom digitale vaardigheden. De kosten voor de inzet van

Wanneer: Schooljaar 2021 - 2022

een extra medewerker zijn €25,-

Doel: Leesmotivatie stimuleren en kennismaken met verschillende soorten boeken en verhalen.
Resultaat: Toename van de leesmotivatie en plezierige contacten tussen de verschillende generaties.

Voor wie: Groep 1 t/m 8.
Wanneer: Schooljaar 2021 - 2022
Duur: Maximaal 1 uur

Randvoorwaarden:
• de vrijwilliger leest een half uur per week voor in de groep;

Doel: Enthousiasme en leesmotivatie verhogen en kennismaking met

• de school communiceert afspraken zelf met de betreffende vrijwilliger;

allerlei soorten boeken. De nadruk ligt op beleving. En de weg leren vinden

• de leerkracht blijft in de klas tijdens het voorlezen door de vrijwilliger.

in de bibliotheek.

Kosten school: € 25,- per jaar

Resultaat: Leesmotivatie en aantal leeskilometers verhogen.
Randvoorwaarden:

Leesmotivatie / Woordenschat / Technisch lezen en
begrijpend lezen / Creatief denken.

• ruim van tevoren aanvragen;
• indien nodig: tijdige aanlevering van de leerlinggegevens (uiterlijk 14
dagen vóór het bezoek), zo dat de abonnementen op de dag zelf klaarliggen;
• max. 25 leerlingen per groep.
Kosten school: Natuurlijk kunt u altijd gratis terecht met een
klas in de b
 ibliotheek. De inzet van een extra medewerker of
leesconsulent kost 25 euro met uitzondering van groep 1 en 2
(hele jaar) en groep 6 ( in de Kinderboekenweek).
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5. Op bezoek in de
bibliotheek
mét extra activiteit
Een laagdrempelige manier om kennis te maken met de bibliotheek in de
buurt. Wat is er allemaal te beleven? Een bibliotheekmedewerker vertelt.
Het groepsbezoek sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Natuurlijk is er ook gelegenheid om lekker tussen de boeken te snuffelen
en te lezen. Want wat is nu fijner dan even weg te duiken als kind in een
andere wereld?
Naast het bezoek is er een aanvullende activiteit, waarvoor een extra medewerker, leesconsulent of inzet van derden nodig is. Denk aan voorlezen,
een kort toneelspel op basis van een boek, een voorleesontbijt of een
professionele kindervoorstelling.

Voor wie: Groep 1 t/m 8.
Wanneer: Schooljaar 2021 - 2022
Doel: Enthousiasme en leesmotivatie verhogen en kennismaking met
allerlei soorten boeken. De nadruk ligt op beleving. En de weg leren
vinden in de bibliotheek.
Resultaat: Leesmotivatie en aantal leeskilometers verhogen.
Randvoorwaarden:
• ruim van tevoren aanvragen;
• tijdige aanlevering van de leerlinggegevens (uiterlijk 14 dagen
vóór het bezoek), zodat de abonnementen op dag zelf klaarliggen;
• max. 25 leerlingen per groep
• programma samenstellen in overleg
Kosten school: Variabel, vanaf € 50,00.
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6. Ontmoet een échte
schrijver of illustrator
beleef het verhaal
Een schrijver of illustrator op bezoek is een feestje! Met een speciaal
bezoek aan de klas komen de kinderen in aanraking met het schrijversvak
of ervaren het ambacht van de illustrator. Wij ervaren dat kinderen na

Voor wie: Groep 1 t/m 8.

afloop vol inspiratie meer aan het lezen of illustreren gaan!

Wanneer: Schrijvers kunnen het hele jaar door worden uitgenodigd.

Schrijver & Boek

Soms is een bezoek gekoppeld aan de Kinderboekenweek, een schrijf-

Een voorbeeld: Schrijvers-/illustratorenbezoek. Een beroemde schrijver

wedstrijd of een grande finale van een schoolproject of themaweek.

of illustrator komt hoogstpersoonlijk langs in de klas om over werk en

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de auteur/illustrator.

boeken te vertellen en vragen van de leerlingen te beantwoorden.

Doel: Vergroten van het leesplezier. Prikkelen van de fantasie. Vergroten

Workshops

van de taalvaardigheid. Inzicht krijgen in het creatieve proces. Ontdekken

Een voorbeeld: Schrijven en creativiteit (groep 5 t/m 8). De schrijver heeft

van nieuwe werelden. Creëren van meer inlevingsvermogen.

een leuke opdracht waarmee de klas direct aan de slag kan. Dé manier

Resultaat: Een schrijver in de klas maakt dat een boek nog meer gaat

om het schrijftalent, de creativiteit en fantasie te ontwikkelen. Naast de
expertise, die de bibliotheek in huis heeft, om u goed te adviseren,
kan de bibliotheek ter voorbereiding en ondersteuning van het schrijversbezoek voor een passende collectie boeken in de klas zorgen.
(Zie: abonnement en themacollectie).

leven. Niet alleen de boeken van de auteur die op bezoek komt w
 orden
gretig verslonden, leerlingen raken gemotiveerder voor lezen in het
algemeen. Dat zorgt voor een grote piek in het lezen. Door het persoonlijke contact en het verhaal van de auteurs, lukt het vaak ook bij minder
gemotiveerde lezers een zaadje voor lezen te planten.

Voor het bezoek: Vraag-maar-raak Skype. 10 minuten Skypen met de

Randvoorwaarden:

auteur/illustrator waarbij de kinderen alvast de meest prangende vragen

• locatie: bibliotheek of op school;

kunnen stellen.

• een goede voorbereiding vergroot het effect van het schrijversbezoek.

Na het bezoek: De vloggende schrijver (na afloop). De schrijver of

Kosten school: vanaf ca. € 300,00 voor 1 schrijver, exclusief reiskosten).

illustrator vlogt voor, tijdens of na het bezoek en deelt de vlog met de
school. Zo kunnen de leerkrachten, leerlingen en hun ouders deze
bekijken en regelmatig herbeleven.

Leesmotivatie / Technisch lezen en begrijpend lezen / Taalontwikkeling
/ Creatief schrijven, d
 enken & uiten / Inlevingsvermogen / S
 amenwerken
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7. Thema-boekenkisten

8. Boeken ruilen

plezier met boeken!

Met je klasgenootjes

Een themakist is een aanvullende boekencollectie rondom een bepaald

Per groep wordt onder schooltijd, tijdens de openingsuren van de biblio-

thema (geen seizoens-gebonden thema’s), die op uw verzoek wordt sa-

theek, een bezoek aan de bibliotheek gebracht. Alle leerlingen kiezen zelf-

mengesteld. Deze bestaat uit minimaal 10 boeken per groep en maximaal

standig een boek, lenen het uit, voor gebruik op school en/of thuis. Bij het

30 boeken per groep. Bijvoorbeeld rondom griezelverhalen of vriend-

volgende bezoek (binnen 6 weken) worden de boeken weer ingeleverd.

schap. De beschikbaarheid van het aantal boeken is afhankelijk van het

Indien hier geen extra personeelsinzet voor nodig is, is het ruilen gratis.

thema.

Voor wie: Groep 1 t/m 8.
Voor wie: Groep 1 t/m 8.

Wanneer: Schooljaar 2021-2022

Wanneer: Schooljaar 2021-2022

Doel: Kinderen leren regelmatig boeken te lenen uit de bibliotheek om

Doel: Leesmotivatie verhogen en alle kinderen stimuleren om (meer) te

het lezen te stimuleren..

lezen. Naar keuze aansluitend bij thema’s van de school of bij het curriculum.

Resultaat: Kinderen leren zelfstandig boeken ontdekken en kiezen. Door

Resultaat: Meer gemotiveerde kinderen, die meer leeskilometers maken.

de frequente bezoeken worden meer leeskilometers gemaakt. Dit draagt

Tevens kennismaking/verdieping rondom heel diverse thema’s.
Randvoorwaarden:

bij aan betere resultaten m.b.t. leesmotivatie, begrijpend lezen, taalontwikkeling en wereldoriëntatie.
Randvoorwaarden:

• de leentermijn is 12 weken;
• aanvragen min. 4 weken van te voren;

• max. 30 leerlingen per groep.

• de school heeft minimaal 1 schoolabonnement.

• Ieder kind heeft een gratis abonnement.

Kosten school: € 1,00 per boek.

Kosten school: Gratis (uit reguliere subsidie)

Begrijpend lezen / Leesmotivatie / Wereldoriëntatie / Taalontwikkeling

18

Leesbevordering / Taalontwikkeling / Begrijpend lezen /
Wereldoriëntatie
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1. Introductie bibliotheek
Maak kennis met Bibliotheek Kerkrade e.o.
Kinderen bezoeken per groep op afspraak de bibliotheekvestiging in de
buurt. Zij maken kennis en krijgen voorlichting van een bibliotheekmedewerker over de bibliotheek. Kinderen kunnen direct lid worden van
de bieb. Natuurlijk is er ook gelegenheid om lekker tussen de boeken te
snuffelen en in de boeken te kijken. Het groepsbezoek leent zich ook om
ouderbetrokkenheid te stimuleren.

Voor wie: Groep 1 - 2
Wanneer: Schooljaar 2021-2022
Doel: Voorlichting over het aanbod van de bibliotheek.

Onderbouw

			

20.

1. Introductie bibliotheek				

21.

2. Prentenboekenkist					

22.

Resultaat: Kennismaken met de bibliotheek, leesbevordering, (gratis)
lidmaatschap van de bibliotheek (voor kinderen).
Randvoorwaarden:
• tijdige aanlevering van de leerlinggegevens (uiterlijk 14 dagen vóór het
bezoek), zodat de abonnementen op dag zelf klaarliggen;
• max. 25 - 30 leerlingen per groep;
Kosten school: Gratis (uit reguliere subsidie)

Leesbevordering / Leesmotivatie
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2. Prentenboekenkist
Nationale Voorleesdagen 2022
De Nationale Voorleesdagen is een jaarlijkse landelijke campagne om het
voorlezen bij jonge kinderen (peuters en kleuters) te stimuleren.
Deze kist wordt speciaal samengesteld rondom de Nationale Voorleesdagen. Op deze manier krijgt de schoolcollectie een update met 10
top-prentenboeken. De kist bevat natuurlijk Het Prentenboek van het Jaar,
evenals de negen geselecteerde prentenboeken. Met de lesbrieven erbij
kan de school zo aan de slag. Deze kisten zijn alleen te koop.
Voor wie: Groep 1 t/m 3
Wanneer: Schooljaar 2021-2022
Doel: Met name het voorlezen stimuleren van jongs af aan. En uitbreiding
van de boekencollectie met up-to-date titels.
Resultaat: Kennismaken met nieuwe boeken als belangrijke prikkel om
meer voor te lezen.
Randvoorwaarden: aanvragen min. 4 weken van te voren.
Kosten school: € 250,00. Meerprijs ingewerkt voor opname in uw schoolbieb: € 4,00 per titel.

Taalontwikkeling / (Voor)lezen
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1. Kinderboekenweek
(van 6 t/m 17 oktober)
Worden wat je wil
De Kinderboekenweek is hét grootste kinderfestijn op het gebied van
taal en lezen. En dat vieren we! De leesconsulent van de bibliotheek biedt
een speciaal programma rondom het thema van de Kinderboekenweek.
De Kinderboekenweek 2021 is van 6 t/m 17 oktober en staat in het teken
van ‘Worden wat je wil’. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan
komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien
jaar, ieder kind kan worden waar hij van droomt. Kinderboeken zijn een
onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren.
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en
alvast dromen over later!

Middenbouw			

24.

1. Kinderboekenweek					

25.

2. Leer programmeren met Ozobots			

26.

3. Dialectlessen op de basisschool			

27.

Het Kinderboekenweekgeschenk 2021 wordt geschreven door Bette
Westera. Mark Janssen neemt het Prentenboek van de
Kinderboekenweek voor zijn rekening.

Voor wie: groep 6
Wanneer: 6 t/m 17 oktober
Doel: Leesmotivatie verhogen en alle kinderen stimuleren om (meer)
te lezen
Resultaat: Enthousiaste kinderen, die meer en breder gaan lezen en
een kennismaking met allerlei beroepen
Randvoorwaarden:
• tijdig inschrijven
• max. 25 - 30 leerlingen per groep
Kosten school: Gratis (uit reguliere subsidie).

Leesbevordering / Leesmotivatie /
Wereldoriëntatie
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2. Leer programmeren
met Ozobots

3. Dialectlessen op
de basisschool

digitale geletterdheid: je kan er niet vroeg
genoeg mee beginnen!

het Kirchröadsj plat

Een Ozobot is de kleinste, programmeerbare robot van dit moment!

plat. En wel aan de hand van voor iedereen bekende onderwerpen. Dit is

De Ozobots leren uw leerlingen programmeren door middel van kleuren en
lijnen. De onderkant van de Ozobot bestaat uit een collectie aan sensoren,
die kleur en contrast kunnen detecteren. Hierdoor volgt de bot de paden
die leerlingen mogen tekenen op een wit velletje papier. Ook voert de robot
opdrachten uit die uw leerlingen met kleurcodes gegeven hebben.
De Ozobot werkt ook met een app op het scherm van een tablet.

Spelenderwijs kennis maken met het plaatselijk dialect, het Kirchröadsj
een initiatief van de werkgroep dialect van de gemeente Kerkrade (John
Vandeberg, Hub. Vreuls, Loek van de Weijer). In de drie weken voor carnaval worden drie lessen per klas door vrijwilligers gegeven.
Les 1 Wie sjtel iech miech vuur?
De tsale: cijfers en getallen
De monde: maanden
De “persoonlijke voornaamwoorden”
Les 2 Hoesdere en anger vieë

Voor wie: groep 3 t/m groep 6

Bespreken en maken en/of lezen van gedichtjes over de eigen huisdieren.

Wanneer: Schooljaar 2021 - 2022

Les 3 ‘Vasteloavendskinger’.

Doel: Kennismaken met de beginselen van programmeren en coderen. Bij computational thinking (21ste-eeuwse vaardigheid) gaat het om

Lezen en zingen uit het boekje dat de viering van carnaval in Kerkrade
beschrijft. Met schoolprins, ‘kingerzietsoeng’ enz.

creatief n
 adenken over de inzet van digitale tools bij het oplossen van een
probleem. Een voorwaarde hiervoor is het leren van een programmeertaal.
Resultaat:
Na 1 les: kennis gemaakt met de beginselen van programmeren/coderen.
Na 4 lessen: geleerd om de robot handelingen op de tablet uit te laten voeren.

Voor wie: Groep 5 en 6 van de basisscholen in Kerkrade
Wanneer: In de drie weken voor Carnaval
Doel: Bevorderen van het Kerkraads dialect als cultureel erfgoed.
Resultaat: Positieve ontwikkeling met enthousiasme bij zowel leerkrachten

Randvoorwaarden:

als leerlingen.

• werken in tweetallen;
• max. 20 kinderen per workshop;

Randvoorwaarden: De lessen worden voorlopig gegeven door vrijwilli-

• 1 tot 4 lessen (= workshops) mogelijk;

gers. Op termijn, als deze lessen beleidsmatig worden omarmd, kunnen

• 10 robotjes en 10 tablets ter beschikking;

de leerkrachten deze taallessen inbedden in het taalcurriculum van de

• uitvoering op school of in de bibliotheek door externe partner Mad Science.

Nederlandse taallessen. De lessen en de daarvoor benodigde materialen

Kosten school: € 200,00 per workshop, bij afname van meerdere
workshops korting mogelijk.

worden door de gemeente Kerkrade kosteloos aangeleverd.
Bibliotheek Kerkrade geeft uw vraag door aan de werkgroep dialect en is inhoudelijk niet verantwoordelijk.

• inclusief alle verbruiksmaterialen;

Kosten school: Gratis

• excl. reiskosten à € 0,35 per km;
• duur: 60 minuten per les (=workshop).

Cultuureducatie / Taalontwikkeling
Digitale geletterdheid / 21e-eeuwse vaardigheden zoals; kritisch
denken, samenwerken, problemen oplossen.
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1. Veldeke Dialect Declamatiewedstrijd
Gedichten voordragen
Uniek in Limburg is de dialectwedstrijd. Kinderen van groep
3 tot en met 8 kunnen in hun eigen dialect deelnemen
aan een declamatiewedstrijd. Daarvoor kiezen ze een
zelfgeschreven gedicht, een gedicht van de w
 ebsite
of uit een gedichtenbundel. Vrijwilligers helpen
de leerlingen op school met oefenen en dan
volgt daarna in april een spannende lokale
declamatiewedstrijd in de HuB. Bibliotheek

Midden/bovenbouw

28.

Kerkrade. Zes winnaars mogen door naar de
provinciale finale in mei. Een ervaring om
nooit te vergeten!

1. Veldeke Dialect - Declamatiewedstrijd		

29.

2. De Schoolschrijvermaand				

30.

Voor wie: Groep 3 t/m 8

3. Boeken online: Boek1boek				

32.

Wanneer: van 7 maart t/m 8 april 2022

4. Robotjes Dash and Dot				

33.

5. Ontdekken en maken				

34.

Doel: Bevorderen van het Limburgs dialect als cultureel erfgoed.
Resultaat: Declameren van 1 gedicht in het Limburgs dialect. 6 winnaars
mogen door naar de Provinciale Finale.
Randvoorwaarden: aanmelden vóór 1 februari.
Kosten school: Gratis (uit reguliere subsidie)

Cultuureducatie / Literaire vorming / Taalontwikkeling / Declameren /
Poëzie / Presenteren
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2. De Schoolschrijvermaand
meer, beter en leuker lezen
Wil je aan de slag gaan met lezen én schrijven? Met De Schoolschrijvermaand doe je beiden. Met dit maandprogramma zorg je voor een klas
vol kinderen die graag lezen en schrijven en die vaker een boek pakken.
Met de lessen verbeter je het lezen en schrijven van je klas en krijg je als
leerkracht zelf nieuwe ideeën voor lesopdrachten. Met digibordlessen én
live lessen met bekende kinderboekenschrijvers !

Voor wie: Groep 3 t/m 8
Wanneer: Dit programma en de schrijvers kunnen het hele jaar door
worden uitgenodigd. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de auteur/
illustrator.
Doel: Leesmotivatie vergroten door schrijfplezier.
Resultaat:

Een maandprogramma bestaat uit 4 tot 6 digibordlessen van 30 tot 60
minuten, dit verschilt per maandprogramma. De digibordlessen bestaan
uit vooraf opgenomen videoboodschappen van Schoolschrijvers met
lees- en schrijftips, filmpjes met opdrachten en animaties, allemaal direct
gericht aan de kinderen. De lesvideo’s en de opdrachten worden via
het digibord verzorgd door bekende kinderboekenschrijvers als Jozua
Douglas, Manon Sikkel, Bibi Dumon Tak, Maren Stoffels, Janneke Schotveld
en Lydia Rood. Onder hun leiding ga je met de leerlingen aan de slag.
Je kan hiermee de lessen stellen en andere onderdelen uit de
taalmethode vervangen. De lesprogramma’s kosten weinig voorbereiding.
Alles staat online klaar, inclusief werkbladen, handleiding en boekentips.
Er zijn verschillende soorten maandprogramma’s. In ‘Schrijfgeheimen’
leren kinderen bijvoorbeeld hoe ze zelf een verhaal kunnen schrijven en

• Ervaren dat creatief schrijven zorgt voor meer leesplezier
• Kennismaking met schrijver(s), verrassende boeken ontdekken en 	
daarmee het leesplezier vergroten
• Inspiratie aanwakkeren bij leerlingen
• Door het verhaal van de auteurs gaat een boek nog meer leven.
• Betere woordenschat en meer zelfvertrouwen bij lezen en schrijven
Randvoorwaarden:
• locatie: bibliotheek of op school;
• een goede voorbereiding vergroot het effect, indien gecombineerd met
een schrijversbezoek.
Kosten school: alleen online: maandprogramma per groep, vanaf
€ 110, (indicatie met live schrijver: vanaf ca. € 520 ,00 voor 1 schrijver
bij 1 groep).

in ‘Echt waar?’ onderzoeken kinderen hoe ze een verhaal kunnen schrijven
op basis van waargebeurde feiten. In ‘Taalkabaal’ ontdekken kinderen van
groep 3/4 hoe je kunt spelen met letters, woorden en klanken.

Leesmotivatie / Technisch lezen en begrijpend lezen / Taalontwikkeling

Liever ontzorgd worden? Laat de lessen uitvoeren door onze leesconsu-

kenmogen / S
 amenwerken

/ Creatief schrijven, denken & uiten / Inlevingsvermogen / Samenwer-

lent (zie ook: Leesconsulent in de klas). Natuurlijk kan de bibliotheek er
een passende boekenkist bij leveren (zie ook:Thema-boekenkisten).
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3. Boeken online:
Boek1Boek

4. Robotjes Dash and Dot
computinal thinking
Uw leerlingen leren Dash and Dot programmeren om diverse

Digitaal portaal

opdrachten uit te voeren. Dit kleurrijk, hightech botje is geschikt om

Deze online schoolbieb van www.boek1boek.nu maakt lezen voor
leerlingen een belevenis. Via internet mogen de leerlingen zelf een
keuze maken, bestellen en krijgen de boeken in de klas geleverd.
Het werkt enorm stimulerend. De boeken kunnen voor 3 weken
geleend worden. De leerkracht bepaalt zelf of deze boeken ook mee
naar huis gegeven worden. Thuis hebben de leerlingen eveneens
toegang tot het portaal.

kinderen, maar zeker ook leerkrachten mee te nemen naar de 21e
eeuw. Het programmeren van de robotjes wordt gecombineerd met
opdrachten, via tablets. Programmeren met Dash and Dot is een 
vervolg op het programmeren met Ozobot (zie Ozobots). Ook zonder
deze w
 orkshops kunt u aan deze vier workshops deelnemen. U kunt ook
aan één workshop deelnemen en bekijken hoe het bevalt. Om vast daarna door te gaan als gevorderde, want gegarandeerd wordt u gegrepen
door alle mogelijkheden!

Voor wie: Groep 5 t/m 8

Voor wie: Groep 5, 6, en 7

Wanneer: Schooljaar 2021 - 2022
Doel: Bevorderen van het leesplezier, meer leeskilometers maken.
En zelf boeken leren kiezen.
Resultaat: Meer boeken op school, toename leesmotivatie, meer
gesprekken over boeken en boekenkeuze. Monitoring van het leesgedrag
van de leerlingen.

Wanneer: Schooljaar 2021 - 2022
Doel: Computational leren programmeren/coderen. Bij computational
thinking ( 21ste-eeuwse vaardigheid) gaat het om creatief nadenken
over de inzet van digitale tools bij het oplossen van een probleem.
Een voorwaarde hiervoor is het leren van een programmeertaal.
Resultaat: Leren programmeren/coderen en creatief nadenken bij het

Randvoorwaarden:

oplossen van een probleem.

• de school krijgt een contract;
• de school levert tijdig de benodigde leerlinggegevens aan.
Kosten school: Ca. € 32,00 per leerling, per schooljaar.

Randvoorwaarden:
• werken in tweetallen;
• max. 20 kinderen per workshop;
• 1 tot 4 lessen (workshops) mogelijk;
• 10 robotjes en 10 tablets ter beschikking;

Taalontwikkeling / Lezen / Leesmotivatie / Leren beoordelen

• uitvoering op school of in de bibliotheek door externe partner Mad Science.

en kiezen

Kosten school: € 200,00 per workshop, bij afname van meerdere
workshops korting mogelijk.
• inclusief alle verbruiksmaterialen;
• excl. reiskosten à € 0,35 per km;
• duur: 60 minuten per les (=workshop).

Digitale geletterdheid / 21e-eeuwse vaardigheden
zoals; kritisch denken, samenwerken en
problemen oplossen
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5. Ontdekken en maken
21e-eeuwse vaardigheden
De huidige maatschappij vraagt om jonge uitvinders met 21e-eeuwse

Voor wie:

vaardigheden. Dat zijn onder andere vaardigheden op ICT-gebied, maar

• groep 6: Stadslab

ook competenties als ‘samenwerken’, ‘communiceren’ en ‘creatief, kritisch

• groep 7: Cardboard Game

en oplossingsgericht denken’. Het maakonderwijs gaat uit van de nieuws-

• groep 8: Bouwbeesten

gierigheid van kinderen en leert ze verantwoord en oplossingsgericht
technologie te gebruiken. Onze leesconsulent gaat in de klas of in de
bibliotheek aan de slag met maken, werkt met kinderen op een speelse
manier aan deze vaardigheden en bereidt hen daarmee goed voor op
de toekomst. In deze drie projecten is telkens lezen gecombineerd met

Wanneer: Schooljaar 2021 - 2022
Doel: In deze lessenreeks doorlopen leerlingen zelf verschillende fases
van het maakproces: van vraag via ontwerp naar productie. De heldere,
praktische opdrachten die de leerlingen maken, sluiten nauw aan bij de

maken.

kerndoelen van het onderwijs. De drie projecten dragen bij aan verschil-

StadsLab:

de wereld’ en ‘Natuur & Techniek’. Hierbij gaat het over natuurkundige

In dit project voor groep 6, wordt er aan de hand van een gedicht en het

verschijnselen maar ook over productontwerp, het leren ontwerpen, uit-

werk van kunstenaar Leonardo Da Vinci een ontwerp voor de stad van de

voeren en evalueren van oplossingen voor technische problemen.

lende kerndoelen maar vooral aan het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en

toekomst gemaakt.

Resultaat: In combinatie met lezen, leren leerlingen over natuurkundi-

Na een brainstormronde en het maken van een ontwerp bouwen leerlin-

ge verschijnselen, maar ook zelf ontwerpen en oplossingen te bedenken

gen met behulp van alledaagse (bouw)materialen hun eigen miniatuur-

voor technische problemen.

stad. De lessenreeks wordt afgesloten met een pitch waarin leerlingen in
drie minuten hun stad aan elkaar presenteren.

Randvoorwaarden:
• elk project is afzonderlijk te boeken;

Cardboard Game:

• elke project omvat gemiddeld 3 lesuren;

In dit project voor groep 7 ervaren leerlingen de principes van Design

• kan zowel op school, als in de bibliotheek uitgevoerd worden.

Thinking. Ze doorlopen de verschillende fases van het maakproces: samen onderzoeken, ervaren, proberen, falen, oefenen en weer doorgaan.

Kosten school: € 50,00 per uur.

Er wordt gebruikt gemaakt van ambachtelijke en alledaagse materialen,
LEGO en bijvoorbeeld LittleBits om verschillende interacties te creëren.
Het onderliggende doel van deze les is om elektronica te koppelen aan
zelfbedachte (kartonnen) spelletjes geïnspireerd door boekenkaften. In
deze projecten versterken ‘taal-lezen’ en ‘maken’ elkaar op een speelse

Oriëntatie op jezelf en de wereld / Natuur & Techniek / Creativiteit / Kritisch denken / P
 robleem oplossen / Samenwerken /
Communiceren.

manier.
Bouwbeesten:
In project voor groep 8 leren leerlingen meer over de werking van wind
en gaan ze aan de hand van kunst en poëzie over het thema wind aan
de slag om hun eigen Bouwbeest te maken. Met behulp van alledaagse
materialen bouwen leerlingen vervolgens hun eigen beest dat zich kan
voortbewegen door de wind. Afsluitend is er een Bouwbeesten-battle.
Hierin nemen de zelfgemaakte creaties het tegen elkaar op en wint het
beest dat door middel van wind de grootste afstand aflegt.
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1. De Nationale
Voorleeswedstrijd
Maak kennis met Bibliotheek Kerkrade e.o.
De Nationale Voorleeswedstrijd is door Stichting Lezen in het leven
geroepen. In de meer dan 25 jaar dat de wedstrijd bestaat is deze
uitgegroeid tot de op één na grootste leescampagne (na de Kinderboekenweek) voor het basisonderwijs in Nederland. Jaarlijks doet bijna vijftig
procent van de basisscholen mee aan de wedstrijd. Er zijn diverse rondes.
Scholen kiezen zelf de schoolkampioen. Vervolgens organiseert de
bibliotheek de kwartfinale en de halve finale. Wij zijn benieuwd:
krijgt onze regio dit jaar de landskampioen?

Bovenbouw

			

36.

1. De Nationale Voorleeswedstrijd			

37.

Voor wie: Groep 7 en 8.
Wanneer: School start zelf met de schoolronde vóór 1 december 2021.
Daarna organiseren bibliotheken de vervolgrondes: kwartfinale februari
2022, halve finale maart 2022, finale mei 2022.
Doel: Stimuleren van het leesplezier.
Resultaat: Verhoging leesmotivatie, betere resultaten met
taalontwikkeling en begrijpend lezen. Kinderen leren elkaar beoordelen.
Randvoorwaarden:
• aanmelden bij de landelijke organisatie;
• de school moet vóór 1 december een schoolkampioen gekozen hebben
en doorgeven aan de landelijke organisatie.
Kosten school: Gratis (uit reguliere subsidie)

Leesbevordering / Taalontwikkeling / Begrijpend lezen
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1. Schoolabonnementen
boeken lenen
Met een schoolabonnement leent u als leerkracht
boeken tegen een gereduceerd tarief.

Voor wie: Leerkrachten van groep 1 t/m 8

Directie & leerkrachten 38.

Wanneer: Schooljaar 2021 – 2022
Doel: Lezen stimuleren door tegen een gereduceerd tarief boeken
te lenen.

1. Schoolabonnementen				

39.

Resultaat: Meer boeken in de klas, gevarieerd en op maat en meer

2. Taal en mediawijsheid				

40.

leeskilometers maken.

3. Symposium of studiedag				

41.

Randvoorwaarden:

4. Netwerk leescoördinatoren				

42.

5. Interactief voorlezen met verrassingen		

43.

6. Boeken voor de zaakvakken				

44.

7. De boekenkring					

45.

Kosten school: Elke school heeft de keuze uit drie soorten abonnementen:

8. Stripboeken of poëzie in de klas			

46.

• Small: 30 media lenen voor € 35,00 p.j.

9. Open Boek 2.0					

47.

• Medium: 50 media lenen voor € 56,50 p.j.

• per school geldt een limiet van één abonnement naar keuze voor de
onderbouw en één abonnement naar keuze voor de bovenbouw;
• per abonnement kan maar één lenerspas gemaakt worden op naam van
de leerkracht.

• Large: 100 media lenen voor € 115,00 p.j.
Tarief leengeld:
• de uitleentermijn is 12 weken;
• alle boeken voor jeugd en volwassenen kunnen zonder leengeld
geleend worden;
• bij het meenemen van audiovisuele media voor volwassenen wordt het
starttarief in rekening gebracht voor een periode van 12 weken.

Taalontwikkeling / Technisch lezen / Begrijpend lezen /
Wereldoriëntatie

39

2. Taal en mediawijsheid
advies en begeleiding
De leesconsulent gaat samen met de programmaleider P.O. en jeugd
driemaal per jaar met u als team in gesprek. In deze gesprekken
bespreken we de vragen en behoeften van het team en maken samen
een p
 assend jaarprogramma met bijbehorende planning. We bespreken
tussentijds de resultaten en evalueren aan het eind van het seizoen.

3. Symposium of
studiedag
organisatie of bijdrage leveren
De bibliotheek levert in uw symposium of studiedag een aandeel in voorlichting, deskundigheidsbevordering etc. op het terrein van taalontwikkeling en lezen, digitale geletterdheid, mediawijsheid en/of aansluiting bij de
21e-eeuwse vaardigheden. De bibliotheek kan het congres, symposium
e.d. geheel of in samenwerking met de partner(s) organiseren.

Voor wie: Directie en team
Wanneer: Schooljaar 2021 – 2022
Doel: Afstemmen en vastleggen van een jaarprogramma, het monitoren
en evalueren.
Resultaat: Passend jaarprogramma bij de vraag en behoeftes van de school.

Voor wie: Leerkrachten basisschool en directies, medewerkers van partners zoals onderwijsbesturen Movare, Innovo, Kinderopvang Parkstad,
Impuls, Parkstad Limburg Bibliotheken, Stichting Muziekschool Kerkrade,
GGD, Consultatiebureau, Gemeente Kerkrade e.d.

Randvoorwaarden: Vastlegging in een contract.
Kosten school: Gratis (uit reguliere subsidie)

Wanneer: 2021 – 2022
Doel: Met expertise en kennis scholen ondersteunen bij de invulling van
een symposium, studiedag of themabijeenkomst.
Resultaat: Deskundigheidsbevordering en voorlichting en/of ontmoeting
en debat.
Randvoorwaarden: Nader te bepalen, wel tijdig aanvragen in verband
met het reserveren van geschikte ruimte e.d.
Kosten school: Nader te bepalen (kan ook uit middelen voor deskundigheidsbevordering gefinancierd worden).

Taalontwikkeling / Lezen / Leesmotivatie / Digitale geletterdheid /
21e-eeuwse vaardigheden
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4. Netwerk
leescoördinatoren

5. Interactief voorlezen
met verrassingen

samen leren en ontwikkelen

workshop

In de netwerkbijeenkomsten is steeds aandacht voor kinderboeken, ac-

Wellicht worstelt u met een aantal vragen: hoe maak ik lezen leuk? Hoe

tiviteiten, werkvormen en professionalisering. Onderwerpen die aan bod

werkt dat in de praktijk? Hoe kan ik steeds aansluiten bij het niveau en de

komen worden zoveel mogelijk afgestemd op de actualiteit en de specifie-

interesse van m’n leerlingen? In deze workshop krijgt u antwoord op uw

ke behoeften op de scholen.

vragen! Met tips om het materiaal zelf te verzamelen of te (laten) maken

Twee keer per jaar is er een bijeenkomst: één keer in HuB. Bibliotheek

voor de verrassingen.

Kerkrade en één keer in één van de Parkstad Limburg Bibliotheken. Vaak
wordt een gastspreker of jeugdboekenauteur uitgenodigd.
Voor wie: Leerkrachten van groep 1 t/m 8.
Wanneer: Schooljaar 2021 – 2022
Voor wie: Leescoördinatoren van de basisscholen.
Wanneer: Schooljaar 2021 – 2022

Doel: Leesmotivatie en het lezen bevorderen.
Resultaat: Enthousiaste leerlingen die meer leeskilometers maken.

Doel: Het netwerk leescoördinatoren heeft als doel de leesbevordering
binnen het primair onderwijs te stimuleren door uitwisseling van
ervaringen, presentatie van nieuwe boeken en producten, inhoudelijke
impulsen en samenwerking. Het netwerk functioneert als spil in de relatie

Randvoorwaarden: Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 25.
Kosten school: € 250,00 per groep ( kan ook uit middelen voor deskundigheidsbevordering gefinancierd worden).

bibliotheek en basisscholen.binnen het primair onderwijs te s timuleren
door uitwisseling van ervaringen, presentatie van nieuwe boeken en
producten, inhoudelijke impulsen en samenwerking. Het netwerk

Technisch en begrijpend lezen / Taalontwikkeling

functioneert als spil in de relatie bibliotheek en basisscholen.
Resultaat: Deskundigheidsbevordering door het up-to-date houden van
de kennis en het bieden van inspiratie en motivatie.
Randvoorwaarden: Nader te bepalen
Kosten school: € 25,00 p.p. per jaar (kan ook uit middelen voor deskundigheidsbevordering gefinancierd worden).

Taalontwikkeling / Lezen / Literaire vorming / Leesmotivatie
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6. Boeken voor de
zaakvakken
leer meer over de verschillende dimensies van lezen
Lezen doen we niet alleen bij taalonderwijs. Ook bij andere vakken. In
deze workshop leert u meer over de verschillende dimensies van lezen.
Hoe en waarom gebruik je, zowel recreatieve als informatieve boeken bij
de zaakvakken? Welke (soorten) boeken zijn er? Na afloop gaat u
geïnspireerd en vol informatie naar huis.

7. De Boekenkring
en andere leesbevorderingsactiviteiten
De boekenkring is een uitnodigende vorm om over boeken te praten.
In deze workshop krijgt u hele praktische voorbeelden: hoe werkt een
Boekenkring in de praktijk? U ontvangt tips over en adviezen voor heel
diverse, stimulerende werkvormen. Aangevuld met adviezen om het lezen
op een uitdagende manier te stimuleren. U kunt er meteen mee aan de
slag in uw eigen klas.
Voor wie: Leerkrachten van groep 1 t/m 8.
Wanneer: Schooljaar 2021 – 2022

Voor wie: Leerkrachten midden- en bovenbouw.

Doel: Kennismaking met de Boekenkring en andere werkvormen om aan
de leescultuur in de groep te werken en zo het enthousiasme voor lezen

Wanneer: Schooljaar 2021 – 2022
Doel:Leesmotivatie bevorderen door de leerlingen kennis te laten maken
met allerlei genres en soorten boeken.
Resultaat: Door lezen te combineren met wereldoriëntatie en anders-

te stimuleren.
Resultaat: Toename leesmotivatie en leeskilometers.
Randvoorwaarden: Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 25.

om worden ook kinderen die niet van lezen houden gemotiveerd, wordt

Kosten school: € 250,00 per groep (kan ook uit middelen voor

tijdwinst gecreëerd voor de leerkracht en gaat de woordenschat met

deskundigheidsbevordering gefinancierd worden).

sprongen vooruit.
Randvoorwaarden: Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 25.
Kosten school: € 250,00 per groep (kan ook uit middelen voor deskun-

Lezen / Leesmotivatie / Taalontwikkeling / Samenwerken

digheidsbevordering gefinancierd worden)

Lezen / Leesmotivatie / Taalontwikkeling (woordenschat) /
Kennis - update van allerlei soorten boeken.
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8. Stripboeken of poëzie
in de klas

9. Open Boek 2.0
cursus
De cursus Open Boek 2.0, een actuele versie van de eerdere Open Boek

workshop

cursus, leidt op tot leescoördinator. In de opleiding leren cursisten ver-

Kinderen die niet van lezen houden en/of lezen moeilijk vinden kun je
vaak wel verleiden met stripverhalen of poëzie. Kijk naar de populariteit
van de serie De waanzinnige boomhut, knotsgekke stripboeken, al tijden
opgenomen in de Top Tien van kinderboeken. Leer in deze workshop hoe
je stripboeken of poëzie in de klas kunt inzetten. En welke strips of gedichten zijn nu geschikt voor welke leeftijd? Met deze tips en adviezen kunt u

schillende boeksoorten kennen, werken ze met actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen. Uitgangspunt is om teksten tot
leven te laten komen en zo leesplezier te realiseren; een noodzakelijke
voorwaarde voor leesmotivatie. Cursisten bereiden in de loop van de
bijeenkomsten hun jaarplan (kern van het leesplan) voor.
De cursus is met 40 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.

enthousiast het leesvirus overbrengen.
Voor wie: Leerkrachten, van groep 1 t/m 8, die affiniteit hebben met lezen en
Voor wie: Leerkrachten van groep 1 t/m 8.

het team willen ondersteunen in een structurele aanpak voor leesbevordering.

Wanneer: Schooljaar 2021 – 2022

Wanneer: Data + tijdstip in overleg.

Doel: Leesmotivatie bevorderen door stripboeken of poëzie.

Duur van de cursus: 4 bijeenkomsten van elk 3 uur.

Resultaat: Toename van leesmotivatie en het (technisch en begrijpend) lezen.

Studiebelasting: 40 uur, waarvan 12 uur cursustijd.

Randvoorwaarden: Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 25.

Doel: Opleiding tot leescoördinator met als doel het team te

Kosten school: € 250,00 per groep (kan ook uit middelen voor deskundigheidsbevordering gefinancierd worden).

ondersteunen bij een structurele aanpak van leesbevordering.
Resultaat: De cursus Open Boek 2.0 leidt op tot leescoördinator op de
basisschool. In de cursus leert u verschillende boeksoorten kennen, werken
met actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen.

Leesmotivatie / (Technisch en begrijpend) lezen /

Uitgangspunt is om teksten tot leven te laten komen en zo leesplezier te

Creatief schrijven / Taalontwikkeling / Tekenen

realiseren; een noodzakelijke voorwaarde voor leesmotivatie. U bereidt in
de loop van de bijeenkomsten uw jaarplan (kern van het leesplan) voor.
Randvoorwaarden:
• aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 20;
• locatie: bibliotheek.
Kosten school: € 200,00 per deelnemer (kan ook uit middelen voor deskundigheidsbevordering gefinancierd worden).
Bijkomende kosten:
• cursusmap: € 12,50 per deelnemer;
• handboek: Open Boek door Jos Walta à € 27.50 per deelnemer.

Leesmotivatie / Technisch en begrijpend lezen / Taalontwikkeling
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1. Kinderagenda
digitaal activiteitenoverzicht
Elke maand ontvangt u van ons de agenda van de bibliotheek met alle
kinderactiviteiten. Deze kunt u verspreiden onder de leerkrachten en
ouders. Lekker handig voor iedereen en vol inspirerende ideeën!

Voor wie: Ouders en leerkrachten van leerlingen van groep 1 t/m 8.
Wanneer: Schooljaar 2021 - 2022
Doel: Informeren over ons aanbod in de diverse vestigingen.
Resultaat: Ouders en leerkrachten zijn op de hoogte van het aanbod van de bibliotheek in de diverse vestigingen.

Leerkrachten & Ouders 48.

Randvoorwaarden:
• maandelijks
• digitaal aangeleverd.

1.Kinderagenda					

49.

2. Voorlezen is een feestje				

50.

3. Help, mijn kind leert lezen				

51.

4. Digitale boeken					

52.

Kosten school: Gratis.

Taal / Lezen / Creatief denken / Wereldoriëntatie
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2. Voorlezen is een
feestje

3. Help, mijn kind
leert lezen

workshop

workshop

Voorlezen is een vak apart, een midden tussen lezen en theater.

We zijn bijna vergeten dat leren lezen hard werken is. Een beetje hulp en

Voorlezen kan een feestje zijn als u rekening houdt met een aantal zaken:

begeleiding daarbij kan het leesplezier enorm verhogen. In een workshop

hoe lees ik voor, welke boeken zijn geschikt? En hoe draag ik de voorlees-

krijgt u ideeën, tips en handvatten om jonge kinderen met veel plezier aan

vaardigheid over op kinderen?

het lezen te krijgen en te houden.

Voor wie: Ouders en leerkrachten van leerlingen van groep 1 t/m 8.

Voor wie: Ouders en leerkrachten van leerlingen van groep 3 en 4.

Wanneer: Schooljaar 2021 - 2022

Wanneer: Schooljaar 2021 - 2022

Doel: Voorlezen en lezen stimuleren

Doel: (Zelf)lezen stimuleren.

Resultaat: Interactief voorlezen, weten welke ( digitale) boeken geschikt

Resultaat: Kinderen die leren lezen goed begeleiden onder andere door

zijn en meer gaan (voor)lezen.

samen te lezen en de juiste boeken aan te bieden.

Randvoorwaarden: Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 25.

Randvoorwaarden: Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 25.

Kosten school: € 250,00 per groep (kan ook uit middelen voor

Kosten school: € 250,00 per groep (kan ook uit middelen voor

deskundigheidsbevordering gefinancierd worden)

de
 skundigheidsbevordering gefinancierd worden).

(Voor)lezen / Taalontwikkeling

(Technisch)lezen / Taalontwikkeling

50
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4. Digitale Boeken
wat kan ik ermee?
De wereld van de digitale boeken is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Waar kun je zoeken, wat is geschikt en wat kan je ermee?
In een workshop duiken we in de digitale wereld en kunt u met onze
ondersteuning boeken leren zoeken, vinden en gebruiken!

Voor wie: Ouders en leerkrachten van leerlingen van groep 1 t/m 8.
Wanneer: Schooljaar 2021 - 2022
Doel: De leesmotivatie stimuleren door het gebruik van digitale boeken.
Resultaat: Laten zien welke mogelijkheden er zijn voor digitale boeken
en welke geschikt zijn.
Randvoorwaarden: Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 25.
Kosten school: € 250,00 per groep (kan ook uit middelen voor
deskundigheidsbevordering gefinancierd worden).

Mediawijsheid / Lezen / Taalontwikkeling
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1. Abonnement digitale
nieuwsbrief voor
ouders
Gedurende het seizoen ontvangt u digitaal een tiental korte artikelen,
tips en bijdragen van de leesconsulent op het gebied van taal, lezen,
laaggeletterdheid, tips bij het voorlezen en mediawijsheid. Deze kunt
u via eigen nieuwsbrieven verspreiden voor ouders.

Voor wie: Ouders en leerkrachten van leerlingen van groep 1 t/m 8.

Ouders				

54.

1. Abonnement digitale nieuwsbrief voor ouders

55.

2. Ouderbijeenkomsten				

56.

3. Ouderavond/voorlichting				

57.

4. Informatiemarkt					

58.

Wanneer: Schooljaar 2021 - 2022
Doel: Ouders informeren/voorlichten over onderwerpen, voornamelijk op
het gebied van taal/lezen, mediawijsheid en laaggeletterdheid.
Resultaat: Toename van kennis bij ouders over onderwerpen op het
gebied van taal/lezen, laaggeletterdheid en mediawijsheid.
Randvoorwaarden:
• 10 x p. schooljaar;
• wordt digitaal aangeleverd, voor plaatsing op bijvoorbeeld ouderportaal
ISY, Parro e.d.
Kosten school: € 30,00, per schooljaar.

Taal / Lezen / Mediawijsheid
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2. Ouderbijeenkomsten

3. Ouderavond/
voorlichting

De leesconsulent verzorgt een presentatie over het belang van (voor)
lezen en de bibliotheek: waarom is dat niet alleen leuk voor ouder en
kind, maar vooral ook zo belangrijk? En wat kun je doen om van elk (voor)

Ouders informatie of voorlichting geven over diverse onderwerpen, zoals

leesmoment een groot succes te maken? De bijeenkomst is aangepast

rondom taal-lezen, mediawijsheid, zelfredzaamheid, vragen voor je kind,

op het thema waarmee de school op dat moment werkt. De leerkracht

laaggeletterdheid in samenwerking met het Informatie- en Ontwikkelplein

benadert hiervoor de ouders.

(IOP) en Taalhuis. Dit kan, na overleg, ook een middag of ochtend zijn.

Voor wie: (laaggeletterde) Ouders van leerlingen van groep 1 t/m 4.

Voor wie: Ouders van leerlingen van groep 1 t/m 8.

Wanneer: Schooljaar 2021 - 2022

Wanneer: Schooljaar 2021 - 2022

Duur: Circa 45 minuten

Duur: Circa 45 minuten

Doel: Ouders (ook laaggeletterde ouders) voorlichting geven over het

Doel: Ouders informatie of voorlichting geven met betrekking tot b.v.

belang van (voor)lezen.

taal-lezen, mediawijsheid, zelfredzaamheid, opvoeding, laaggeletterdheid

Resultaat: Ouders zijn geïnformeerd over het belang van (voor)lezen en
gaan met hun kind naar de bibliotheek.

in samenwerking met het Informatie- en Ontwikkelplein (IOP) en Taalhuis.
Resultaat: Ouders zijn geïnformeerd of hebben voorlichting ontvangen
over specifieke onderwerpen, waardoor hun kennis is toegenomen.

Randvoorwaarden:
• locatie: kan op school of in de bibliotheek;

Randvoorwaarden: Max. aantal deelnemers, duur en opzet, afhankelijk

• digibord of (mobiel) scherm nodig.

van het onderwerp en na overleg.

Kosten school: Nader te bepalen

Kosten school: Vanaf € 50,00.

Taal /(Voor) Lezen

Taal / Lezen / Digitale geletterdheid en andere 21e-eeuwse
vaardigheden / Opvoeding en andere maatschappelijke en
culturele onderwerpen

56
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4. Informatiemarkt
Niet alle ouders kennen de bibliotheek of weten wat de bibliotheek hen
te bieden heeft. Organiseert u een informatiemarkt op school, dan kan de
bibliotheek u ondersteunen met informatie en voorlichting over taal, leren
en lezen. Zodat ouders en kinderen allemaal de weg weten naar de bieb.

Voor wie: Ouders van leerlingen van groep 1 t/m 8.
Wanneer: Schooljaar 2021 - 2022
Duur: Circa 45 minuten
Doel: Informeren over het belang van lezen, stimuleren van het lezen,
evenals het informeren over het brede aanbod van de bibliotheek,
ook op andere gebieden.
Resultaat: Toename van kennis over het belang van lezen en het aanbod
van de bibliotheek, ook op andere gebieden, evenals het gebruik maken
hiervan.
Randvoorwaarden: Afhankelijk van de opzet, in overleg.
Kosten school: In overleg.

Taalontwikkeling / Lezen / Leesmotivatie / Digitale geletterdheid
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Begrippen
Leesbevordering
Ieder kind een lezer! Een lezend kind is een taalvaardig kind: hoe meer een kind leest, hoe beter in
taal en hoe beter de schoolresultaten zullen zijn. Leesmotivatie is de basis! En kan niet vroeg genoeg
beginnen.

Cultuureducatie
Cultuur is overal om je heen. Maar de betekenis van cultuur moet je ontdekken. Dit kan door
kinderen op jonge leeftijd in contact te brengen met kunst, cultureel erfgoed en literatuur. Literaire
vorming en creatief schrijven horen hier natuurlijk ook bij.

Digitale geletterdheid
Begrippen		

60.

Digitale geletterdheid omvat alle vaardigheden die kinderen nodig hebben om zich in de digitale
samenleving staande te houden en zichzelf te ontwikkelen. Van informatievaardigheden tot je veilig
kunnen bewegen op internet, van computational thinking en programmeren tot mediawijsheid en
ICT-basisvaardigheden.

Deskundigheidsbevordering
Deskundigheidsbevordering. Kennis en tools voor leerkrachten en /of ouders. Denk aan een heel
breed terrein, zoals creatief schrijven, interactief voorlezen, (update) digitale vaardigheden e.d.

Maakonderwijs
Maakonderwijs is leren door te maken. Creëren stimuleert kinderen hun talenten te ontplooien.
Ze leren machines en apparaten begrijpen, problemen (samen) op te lossen en daardoor kritisch te
denken: allemaal 21e-eeuwse vaardigheden die hard nodig zijn in de toekomst. Er is veel ruimte voor
proberen, experimenten, oefenen en gewoon doen. Daarom bieden we 3 pakketten op het gebied
van maakonderwijs.
Maakonderwijs zorgt ervoor dat leerlingen vertrouwd raken met moderne technologie.
Maken = o.a. mediawijsheid!

61

Prijslijst
Plus, workshops, cursussen en maakonderwijs

Prijslijst
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Product

Groep

Duur

Locatie

Prijs

Schoolabonnementen

1 per onderbouw
en 1 per
bovenbouw

1 jaar

Bibliotheek

• Small: € 34 voor 30 media
• Medium: € 56 voor 50 media
• Large: € 111 voor 100 media

Thema - boekenkisten

1 t/m 8

12 weken

Bibliotheek

€ 1 per boek

Kinderboekenweekboekenkist

1 t/m 8

School

Alleen te koop: € 350 per kist

Prentenboekenkist Nationale Voorleesdagen 2021

1 t/m 3

School

Alleen te koop: € 250 per kist

Boeken online: Boek1Boek

5 t/m 8

45 minuten

Bibliotheek

€ 32 per leerling per jaar

Leesconsulent in de klas

1 t/m 8

1. 40 uur
per jaar
2. 80 uur
per jaar

School

1. € 50 per uur=
€ 2000 per jaar
2. € 4000 per jaar

50+ leest voor

1 t/m 8

2x in de
6 weken

School

€ 25 per jaar

Bibliotheekbezoek zonder
extra activiteit

3 t/m 8

Max. 1 uur

Bibliotheek

Groep 1 en 2 gratis. Groep 6
gratis in de
kinderboekenweek.
Overig € 25 per groep

Bibliotheekbezoek met
activiteit

1 t/m 8

Max. 1 uur

Bibliotheek

Vanaf € 100 per groep

Ouder & kind bijeenkomsten

1 t/m 4

30 - 45
minuten

School

€ 50 per bijeenkomst

Ouderavond / voorlichting

1 t/m 8

School/
Bibliotheek

Vanaf € 50

Informatiemarkt

1 t/m 8

School

€ 50 per school

Organisatie Symposium

Volwassenen

Bibliotheek

Nader te bepalen

Abonnement digitale info
voor ouders

1 t/m 8

School

€ 30 per schooljaar

Ontmoet een èchte
schrijver / illustrator

1 t/m 8

School/
Bibliotheek

ca. € 300 excl. reiskosten

Netwerk leescoördinatoren

Volwassenen

Bibliotheek

€ 25 p.p. per jaar
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Workshop: voorlezen is een
feestje

1 t/m 8

€ 250 per workshop

Help, mijn kind leert lezen

3 en 4

€ 250 per workshop

Digitale boeken

1 t/m 8

€ 250 per workshop

Workshop interactief voorlezen met verrassingen

1 t/m 8

€ 250 per workshop

Welke boeken kun je
gebruiken in de les?

3 t/m 8

€ 250 per workshop

De Boekenkring en
méér leesbevorderingsactiviteiten

1 t/m 8

€ 250 per workshop

Workshop: stripboeken of
poëzie

1 t/m 8

€ 250 per workshop

Cursus: open boek 2.0

Leerkrachten

4 bijeenkomsten
van 3 uur

Bibliotheek

€ 200 per deelnemer

Creatief schrijven in duo’s

Leescoördinatoren/
Leerkrachten

2,5 uur

Roermond

€ 200 per deelnemer

Training: creatief schrijven

Leerkrachten

€ 99 per deelnemer

Ontdekken en maken

6 t/m 8

€ 50 per les

Ozobots - leer
programmeren

3 t/m 6

60 minuten

School/
Bibliotheek

€ 200 per workshop

Robotjes Dash and Dot

5 t/m 7

60 minuten

School/
Bibliotheek

€ 200 per workshop
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Bestellen?
Wil je een product afnemen?
Bestellijst (kan ook digitaal)
Wees er op tijd bij want vol is vol.
Bij voorkeur inschrijven vóór 1 juli 2021.
De beschikbaarheid van de projecten wordt bepaald door de 
volgorde van inschrijving. Na 1 juli kunnen wij niet alle aanvragen
garanderen. Aan het b
 egin van het schooljaar ontvang je van ons
de planning van de a
 angevraagde projecten.
Wijzingen in het programma (data wijzigen/annuleren) kan tot 1 maand
van tevoren. Daarna zal het volledige bedrag betaald moeten worden.

Contact			

66.

Contact
Voor vragen of het afnemen van een product kunt
u terecht bij:
Astrid Brockhoven.
Programmaleider P.O. en jeugd
045 - 763 05 27 of
a.brockhoven@bibliotheekkerkrade.nl
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brochure aanbod voor primair onderwijs
2021 - 2022

