
Met subsidie van de Gemeente Kerkrade werken we aan een 
doorgaande leeslijn voor de groepen 1 t/m 8. Heeft u interesse? Meld u 
aan voor het schooljaar 2023-2024.

Ook in de andere gemeenten kunt u kiezen voor een doorgaande 
leeslijn.

Dat kost € 20.000,00 per school, waarvoor u om de 14 dagen, een 
dagdeel een leesconsulent op school krijgt.

Aanvullingen / 
wijzigingen brochure 
primair onderwijs 
t.b.v. schooljaar 
2022-2023



Leesconsulent in de klas p.10
Wat doet een leesconsulent?

1. Adviseert, begeleidt en ondersteunt op het gebied van 
leesbevordering en leesmotivatie.

2. Voert leesbevorderingsactiviteiten - op maat - uit in de groepen 1 t/m 
8 met zeer diverse werkvormen.

3. Houdt de Schoolbieb up-to-date: adviseert o.a. over de jaarlijkse 
afschrijving van c. 10% van de collectie en de jaarlijkse up-date van c. 
10%.

4. Zorgt voor de jaarlijkse up-date van de licentie en het Schoolwise-
systeem + instructie vrijwilliger(s) + 8 uur ondersteuning van de 
leesconsulent per schooljaar, all-in prijs, € 516,25 per school (scholen 
met wise-systeem betalen € 225,00, incl. 4 uur ondersteuning van de 
leesconsulent).

De ondersteuning m.b.t. het Schoolwise-systeem bestaat uit een 
vaststaand deel:

• 1 x p.j.  up-date leerlingenbestand.

• Leerlingen die gedurende het schooljaar instromen, kunnen na 
instructie door onze leesconsulent, door een vrijwilliger van de school 
of  de docent zelf ingevoerd worden.

• Eenmalig instructie door de leesconsulent m.b.t  het afdrukken van 
leerlinggevens  met barcodes.

En een variabel deel:

• Ad-hoc vragen: een aantal uren hoort bij het servicepakket. Overig: 
tegen betaling van uurtarief leesconsulent.

Alle groepen1.
Kinderboekenweek - boekenkist p.09, 
Kinderboekenweek p.25
Aangepast aan het thema van de Kinderboekenweek 2022 ‘Gi-Ga-
Groen!’, dieren en natuur staan in de spotlight van 5 t/m 16 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 Kinderboekenweek in. De kisten zijn alleen 
te koop.



Kinderboekenweek p.25 

Ontdekken en maken p.34

Leer programmeren met Ozobots p.26

De Kinderboekenweek 2022 is van 5 t/m 16 oktober. Het thema is dit 
jaar: ‘Gi-Ga-Groen!’.

Voor groep 6 is er een speciaal programma: op onderzoek naar records 
in de natuur. De bibliotheek en haar collectie vormen in deze zoektocht 
een onuitputtelijke bron.

Niet meer beschikbaar.

Niet meer beschikbaar.

Middenbouw

Middenbouw / 
bovenbouw

3.

4.

Prentenboekenkist p.22
Aangepast aan de Nationale Voorleesdagen 2023.

Onderbouw2.



Open Boek 3.0 p.47
Data en tijdstip:

woensdag tussen 14.00-17.00 uur

• 28 september 2022

• 12 oktober

• 2 november

• 16 november

• 7 december

Plaats

Ligne bibliotheek Sittard

Kosten: € 450,00 (inclusief cursusboek) p.p.

Doelgroep: Primair onderwijs en BSO, Teams en leerkrachten

Maakonderwijs p.61
Vervallen.

Begrippen6.

Schoolabonnementen p.39
Small: 30 media lenen voor € 36,25 p.j.

Medium: 50 media lenen voor € 60,00 p.j.

Large: 100 media lenen voor € 119,00 p.j.

Directie en 
leerkrachten

5.


