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Lezen is leuk, spannend en belangrijk  
 
Met onze programma’s en activiteiten, met onze boekencollecties en deskundigheid ondersteunen we het 
taal- en leesonderwijs op de basisschool. Alles is gericht op het bevorderen van leesplezier, leesmotivatie 
en mediawijsheid van kinderen. In diverse projecten komt specifiek aandacht voor de 21ste-eeuwse 
vaardigheden aan bod. 
 

Het programma-aanbod 2018-2019 is vernieuwd en uitgebreid  

 De muzikale voorleesactiviteiten ‘Boer Boris gaat naar zee’ en 

‘Ssst, de tijger slaapt’    (groep 1 en 2)  

 Schatjesdag     (groep 1 en 2) 

 Krokodillenspeurtocht in de bieb  (groep 1 en 2) 

 Ik maak een prentenboek   (groep 4, 5 en 6)  

 Schoolschrijver   (groep 3 t/m 8) 

 Kunst en media in één jasje   (groep 6, 7 en 8) 

 Mondrimaan     (groep 6 en 7) 

 Bekijk ‘t maar     (groep 7 en 8) 

 De baas op internet    (groep 7 en 8) 

 Workshops voor leerkrachten ‘De baas op internet’ en de ‘Meet en greet leesbevordering’  

 
Inschrijven 
 
In de brochure zijn de activiteiten en projecten ingedeeld per groep. Het kostenoverzicht is op een losse 
pagina bijgevoegd. Een uitgebreide beschrijving van alle activiteiten vind je op onze website 
www.bibliocenter.nl .  
Wil je een project reserveren? Alle aanvragen doe je via de website. Ga naar Scholen en instellingen en 
kies voor Basisonderwijs. Maak je keuze aan de linkerzijde. Via de button Product bestellen vul je het 
formulier in. Plaats je aanvragen vóór 14 juli 2018. De volgorde van inschrijving bepaalt de 
beschikbaarheid van de projecten. En…vol is vol! 
 
Aan het begin van het schooljaar ontvang je van ons de planning van de aangevraagde projecten. De 
bestelde bibliotheekabonnementen ontvang je omstreeks 15 augustus. 
 
Annuleren 
 
Projecten en activiteiten kun je tot uiterlijk 1 week van te voren kosteloos annuleren. We zijn 
genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen bij een niet tijdige annulering. 
 
 
Meer informatie nodig? 
Neem contact op met onze specialisten of je eigen leesconsulent op school. 
Marianne  Grosveld                 tel: 088-2432016  
Clarie Pieters                            tel: 088-2432034 
e-mail:                   basisonderwijs@bibliocenter.nl 

  

http://www.bibliocenter.nl/
mailto:basisonderwijs@bibliocenter.nl
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Groep 1 en 2 

 
Kleine Ezel (groep 1 en 2) 

 
Accenten: voorleesplezier, beleven en verbeelden, sociaal-emotionele ontwikkeling, ouderparticipatie. 

 
Ga mee op stap met Kleine Ezel. 

 
De verhalen van Kleine Ezel zijn heel herkenbaar voor kleuters.  
Kleine ezel maakt vriendjes, is boos en viert feest. Door het werken met dit 
project ervaren kleuters de emotionele kracht van literatuur. 
In de klas wordt Kleine Ezel uit het boek tot leven gebracht. De kleuters 
krijgen er een vriendje bij.  
Gedurende het project krijgen de kleuters een prentenboek van Kleine 
Ezel met het vriendenboekje Kleine ezel is mijn vriend mee naar huis. In 
het vriendenboekje kunnen ouders en kinderen hun ervaringen schrijven.  
Bij het project zit een USB-stick met digitale platen van het prentenboek 
Een grote Ezel. 
 
Thema’s: 
Kleine Ezel – familie, op reis, welkom 
De pappa van Kleine Ezel – familie, op reis 
Kleine Ezel en de oppas – beroepen, speel je mee, circus, huis 
Kleine Ezel en het boebeest – angst, vriendschap, iedereen is mooi, kleding 
Kleine Ezel en de durfal – angst, vriendschap 
Kleine Ezel en de jarige Jakkie – feest, hoera, jarig zijn 
 
Uitvoering door de leerkracht 
Projectduur: 6 weken 

 
Krokodillenspeurtocht in de bieb (groep 1 en 2) 

 

Accenten: leesbeleving, voorlezen, een eerste kennismaking met de 

bibliotheek, ouderparticipatie. 

 

Een leuke, leerzame speurtocht, gericht op een kennismaking met de 
bibliotheek. Vanzelfsprekend wordt voorgelezen uit een prachtig 
prentenboek, want voorlezen hoort erbij.  
Daarna gaan de leerkracht en de ouders actief met een groepje kinderen 
aan de slag met een boek. 
 
Thema’s: bibliotheek, boeken. 
 

45 minuten in de bibliotheek door medewerker Bibliocenter  
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Groep 1 en 2 

 
Mannetje Jas (groep 1 en 2)  
 
Ik moet steeds klappertanden 
En heb heel koude handen 
Ik bibber en ik ril 
Wat is het hier toch kil 
Kleumen en ook beven 
Zo kan ik toch niet leven 
Geef mij nog maar een jas 
En ook een wollen das. 

 
 
Accenten: voorlezen, voorleesplezier, seizoenen  

 
Er was eens een mannetje dat het altijd koud had: 
Mannetje Jas!  
Mannetje Jas kleedt zich steeds dikker aan. Jas over jas over jas…  
Hij draagt zoveel jassen dat hij er in kan wonen!  
Maar dan ontmoet hij Vrouwtje Jas. Alle jassen kunnen weer uit! 
Gebaseerd op het boek Mannetje Jas van Sieb Posthuma. 
 
Het verhaal kan worden verteld met het prentenboek of met het digibord waarop de digitale prenten uit het 
boek vertoond kunnen worden. Voor elk kind is er een papieren jas op A4-formaat, waarmee ze een jas 
voor Mannetje Jas kunnen maken. Alle jassen samen vormen een mooi kunstobject, net als het 
jassenhuis in het prentenboek.  
De kinderen kunnen zelf ervaren hoe koud het is door het zingen van het Bibberlied. 
 
Thema’s: kleding, vriendschap, liefde, warm en koud, de seizoenen. 
 

Uitvoering door de leerkracht  
Projectduur: 6 weken 

 
Muzikale voorleesactiviteit: Boer Boris gaat naar zee 
(groep 1 en 2) 
 
Accenten: voorleesplezier, het verhaal met verschillende zintuigen 
ervaren en beleven 
 
Muzikale voorleesactiviteit naar het boek Boris gaat naar zee van Ted 
van Lieshout. 
Hij is een echte boer, het jongetje met de rode laarzen en de stoere 
pet. En als het vakantie is wil Boer Boris naar zee, dus wat neemt hij 
mee in zijn koffertje? Zijn kammetje, zijn onderbroek, zijn knuffel en 
zijn jas. Maar hij wil steeds meer meenemen en zijn koffertje wordt 
steeds voller. Uiteindelijk zien we hem vertrekken op de tractor met 
daarachter een aanhangwagen met de koe en haar kalf, de kippen en 
de haan, alle meubeltjes en zijn broertje en zusje.  
 
Thema’s: strand, vakanties, zee, boerderij 

 
45 minuten in de klas  
door Susanne Willems (muziekdocent)  
Tijdstip: in overleg 
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Groep 1 en 2 

 
Muzikale voorleesactiviteit: De kleine walvis (groep 1 en 2)  
 
Accenten: voorleesplezier, het verhaal met verschillende zintuigen 
ervaren en beleven 
 

Muzikale voorleesactiviteit naar het boek De kleine walvis van Benji 
Davies.  
Boy woont aan zee met zijn vader en zes katten. Boys vader werkt als 
visser en is meestal de hele dag weg, waardoor Boy zich vaak 
eenzaam voelt. Als na een storm een kleine walvis aanspoelt, neemt 
hij die mee naar huis om in het geheim voor hem te zorgen. Eindelijk 
heeft hij een vriendje! Maar….walvissen kunnen toch niet wonen in een 
badkuip?  
Er is een constante afwisseling tussen luisteren en kijken naar het 
verhaal en de beleving verwerken in een muzikale activiteit die ondersteund wordt door bewegingen. 
Taal en muziek zijn niet van elkaar te onderscheiden. Voorlezen lijkt op zingen: het is een spel van 
woorden en melodie. 
 
Thema’s: eenzaamheid, vriendschap, walvissen, vissers 
 
45 minuten in de klas  
door Claudia van Roij van Atelier Muziek Spel Beweging. 
Tijdstip: in overleg  

 
 
 
Muzikale voorleesactiviteit: Nog 100 nachtjes slapen (groep 1 en 2)  
 
Accenten: voorleesplezier, het verhaal met verschillende zintuigen 
ervaren en beleven 
 
Muzikale voorleesactiviteit naar het boek Nog 100 nachtjes slapen van 
Milja Praagman.  
Dorus kan niet wachten tot ze jarig is, dus maakt ze zelf een feestje.  
Er is een constante afwisseling tussen luisteren en kijken naar het 
verhaal en de beleving verwerken in een muzikale activiteit die 
ondersteund wordt door bewegingen. 
Taal en muziek zijn niet van elkaar te onderscheiden. Voorlezen lijkt op 
zingen: het is een spel van woorden en melodie. 
 
Thema’s: feest, jarig zijn, ondeugend zijn 
 
45 minuten in de klas  
door Claudia van Roij van Atelier Muziek Spel Beweging. 
Tijdstip: in overleg  
  

http://www.ateliermuziekspelbeweging.nl/
http://www.ateliermuziekspelbeweging.nl/
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Groep 1 en 2 

 
Muzikale voorleesactiviteit: We hebben er een geitje bij  
(groep 1 en 2)  
 
Accenten: voorleesplezier, het verhaal met verschillende zintuigen ervaren en 
beleven 

 
Muzikale voorleesactiviteit naar het boek We hebben er een geitje bij van Marja 
Huiberts.  
Mik gaat op zijn step naar de kinderboerderij, om daar het pas geboren geitje te 
gaan bewonderen. Als hij het hek binnenkomt, wordt hij achtereenvolgens 
verwelkomd door de koe, het paard, de kip, het konijn en het varken met big die 
hem vertellen dat er een nieuw geitje is en hoe blij ze daarmee zijn. De boer 
neemt Mik vervolgens mee naar de geitenstal, vergezeld door alle andere 
boerderijdieren.  
Er is een constante afwisseling tussen luisteren en kijken naar het verhaal en 
de beleving verwerken in een muzikale activiteit die ondersteund wordt door bewegingen. 
Taal en muziek zijn niet van elkaar te onderscheiden. Voorlezen lijkt op zingen: het is een spel van 
woorden en melodie. 
 
Thema’s: kinderboerderij, boerderijdieren, dieren, lente 
 
45 minuten in de klas  
door Claudia van Roij van Atelier Muziek Spel Beweging. 
Tijdstip: in overleg 

 
 
 
Muzikale voorleesactiviteit: Ssst, de tijger slaapt  
(groep 1 en 2)  
  
Accenten: voorleesplezier, het verhaal met verschillende zintuigen 
ervaren en beleven. 
 
Ssst! De tijger slaapt en de dieren willen haar niet wakker maken. 
Maar ze ligt wel vreselijk in de weg… Gelukkig heeft Kikker een 
idee: met een ballon zweven ze over de tijger heen. Daarbij kunnen 
ze wel wat hulp gebruiken. Blaas je mee, zodat alle dieren veilig 
aan de overkant komen? 

 
Muzikale voorleesactiviteit naar het boek Ssst, de tijger slaapt van 
Britta Teckentrup. 
Er is een constante afwisseling tussen luisteren en kijken naar het 
verhaal en de beleving verwerken in een muzikale activiteit die 
ondersteund wordt door bewegingen. 
Taal en muziek zijn niet van elkaar te onderscheiden. Voorlezen 
lijkt op zingen: het is een spel van woorden en melodie. 
 
Thema’s: jarig zijn, feest, raadsels 
 
45 minuten in de klas  
door Susanne Willems (muziekdocent)  
Tijdstip: in overleg  

http://www.ateliermuziekspelbeweging.nl/
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Groep 1 en 2 

 
Schatjesdag  (groep 1 en 2)  
 

Accenten: voorlezen, praten over boeken, ontwikkeling van fantasie en 
creativiteit. 
 
Het boek Kikker vindt een schat van Max Velthuijs is het uitgangspunt van 
Schatjesdag.  
In het boek gaan Kikker en Beertje schatgraven. De kuil wordt dieper en dieper, maar 
vinden ze ook een schat? Wat is eigenlijk een schat en hoe ziet zo’n schat eruit? 

 
De school ontvangt een kleine schatkist met daarin vijf prentenboeken en een 
rood kussen met een schat (klein steentje) erop. De eerste week werken de 
leerlingen met het boek Kikker vindt een schat. In de weken daarna stelt de 
leerkracht telkens één ander prentenboek centraal. Samen gaan de leerlingen 
op zoek naar het belangrijkste voorwerp in het verhaal. Aan het eind van elke week stoppen ze dit 
voorwerp in de schatkist, naast de steen uit het eerste boek. Uiteindelijk zijn er vijf schatten bij de boeken 
verzameld. 
 
Vijf prentenboeken: 
Kikker vindt een schat – Max Velthuijs.  Thema’s: verborgen schatten, vriendschap 
Jamela’s jurk – Niki Daly. Thema’s: Zuid-Afrika, kleding, bruiloft 
Jij bent de liefste – Hans en Monique Hagen. Thema’s: poëzie 
Dat komt er nou van…- Ingrid en Dieter Schubert. Thema’s: adoptie, broertje, zusje, baby 
Rikki – Guido van Genechten. Thema’s: anders zijn 
 
Uitvoering door de leerkracht  
Projectduur: 6 weken 
 
 
 

Vergeet mij nietje (groep 1, 2 en 3) 
 
Accenten: voorleesplezier, literatuureducatie. 

 
 “Ik ga op reis”, zegt Varken. “Fijn voor je”, zegt Muis. Varken vertrekt en Muis 
blijft achter. Ze wil graag mee met Varken, maar ze kan haar huisje niet 
achterlaten. Muis houdt van haar huisje. Maar nu Varken er niet is, ontbreekt er 
iets. Haar huis is minder een thuis. Muis eet elke dag minder. Op een dag ziet ze 
een stip op het raam. Ze neemt haar poetslap en boent het raam, maar de stip 
gaat niet weg.  
Leesbevorderingsproject gebaseerd op het boek Vergeet mij nietje van Milja 
Praagman. 
 
Het project bevat o.a. de volgende activiteiten: interactief voorlezen,  praten  over 
het verhaal,  zingen,  knutselen,  textiele werkvormen,  taalspelletjes.  
Ook uitermate geschikt als kennismaking met kunst.  
 
Thema’s: afscheid nemen, heimwee, thuis, reizen, iemand missen, vriendschap, kunst (Matisse). 
 
Uitvoering door de leerkracht  
Projectduur: 6 weken  
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Groep 1 en 2 

 
Botje Bij (groep 1 en 2) 
  
Accenten: ontluikend programmeren, ruimtelijke oriëntatie, ontluikend 
(gedichten) lezen, verbeeldingskracht  

 
Botje Botje, Botje Bij 
ik help jou en jij helpt mij 
links of rechts en terug of vooruit: 
ik tel de stappen en jij voert uit 

 
Bij Botje Bij staat ontluikend programmeren en ruimtelijke oriëntatie 
centraal.  
De Bee-Bot is een programmeerbare robot waarmee kinderen zelf een 
bepaalde route kunnen uitstippelen, instellen en doorlopen.  
Om tot programmeren te komen gaan kinderen aan de slag met gedichten en verhalen. 

Bij dit project horen twee lesbrieven. De lessen dragen bij aan de taal- en rekenontwikkeling van de 

kinderen, alsook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt door de kinderen tijdens de lessen 

aanvankelijk en ontluikend gelezen en gerekend. 
 
 
Thema's: actie, spanning, andere culturen, dieren, fantasie, op reis, vakantie, vriendschap, kunst, 
zoekboeken, poëzie, links en rechts, tellen, programmeren. 
Verder is het project is bij vrijwel elk onderwerp te gebruiken. 
 
Uitvoering door de leerkracht  
Projectduur: 6 weken 

 
 
 

Wijs met media: Zoeken en vinden (groep 1 en 2) 
 
Accenten: mediawijsheid, informatie zoeken en beoordelen, creatieve 
ontwikkeling, leren nauwkeurig waarnemen, aan de hand van visueel materiaal 
een boodschap leren herscheppen 
 
Ook kleuters zoeken naar informatie. Ze maken zelfs al een selectie in die 
informatie. 
Veel kleuters kunnen moeiteloos filmpjes, de kleurplaten of spelletjes vinden op 
tablet, telefoon of app.  
Lesprogramma’s voor kleuters werken bijna uitsluitend met plaatjes en 
pictogrammen. 
Vaak zijn dit foto’s die door de kleuters herkenbaar zijn uit hun eigen leefwereld, picto’s uit prentenboeken 
of kleurboeken, of silhouetten in zwart-wit van tekeningen en vormen. Een voorbereiding op het 
herkennen van cijfers en letters. 
Voor het geven van de les is een digibord nodig. Ook moet de school in het bezit zijn van tablets of i-pads. 
 
Thema’s: media, pictogrammen, apps 
 
35 minuten op school door medewerker Bibliocenter 
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Groep 3 en 4 

 
Biebtective (groep 4) 
 
Kun jij de sporen vinden? 

 
Accenten: leesplezier, bibliotheek, tekstsoorten, verschillende 
soorten boeken, speuren  

 
Er is iets gebeurd in de bibliotheek en niemand weet wat. Overal zijn 
mysterieuze sporen achtergelaten.  
Op deze manier maken de kinderen kennis met de verschillende 
soorten boeken zoals prentenboeken, leesboeken, informatieve boeken, stripboeken en gedichtenboeken.  
 
Thema’s: speuren, detectives, dieven, inbrekers 
 
45 minuten introductie in de bibliotheek door medewerker Bibliocenter  
Projectduur: 6 weken 

 
 
 
De dwergjes van Tuil – een verhaal van Paul Biegel, één van de grootste schrijvers uit de 
Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur ( groep 3 en 4) 
 
Maar op een dag…… 

 
Accenten: voorlezen en (zelf) vertellen, beleven en navertellen 
van verhalen, verhalen schrijven en kennismaking met 
verschillende tekstsoorten (waaronder poëzie) en 
literatuureducatie 

 
De dwergjes van Tuil woonden op de hei. Het waren er niet 
twee of vijf, maar wel honderd. Een heel dwergenvolk bij 
elkaar. Ze leven daar met veel plezier.  
De sprookjesachtige en fantasierijke verhalen over het leven 
van de dwergjes op de hei, over hun avonturen en over 
Virgillius van Tuil, de honderdeenste dwerg, lenen zich 
uitstekend om er iedere dag een stukje uit voor te lezen.  
Voorlezen en vertellen zijn belangrijke aspecten binnen het project, waarbij veel ruimte is voor het beleven 
en het navertellen van de prachtige verhalen. 
Leerlingen gaan zelf aan de slag in de vorm van vertel- en schrijfopdrachten en maken kennis met 
verschillende tekstsoorten, waaronder poëzie. 
 
Tijdens de projectperiode leggen de leerlingen als ware verslaggevers de verschillende opdrachten en 
activiteiten vast in een Biegel-krant. 

 
Thema’s: sprookjesachtige verhalen, Paul Biegel 
 
45 minuten introductie in de klas door medewerker Bibliocenter of uitvoering door de leerkracht 
Projectduur: 6 weken 
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Groep 3 en 4 

 
Hoe ontwerp ik een hoofdpersonage? (groep 3 t/m 8)  
 
Accenten: illustraties, tekenen 

 
Yoeri Slegers laat je zien hoe je een personage maakt voor een kinderboek. 
Dat er simpele trucjes zijn om personages tot leven te wekken en dat iedereen dat 
kan! 
Hij illustreert, dus deelt hij zijn trucjes. De workshop is vooral gericht op de kinderen 
die denken dat ze niet zo goed kunnen tekenen. 
Degene die het wel kunnen, krijgen een nieuwe invalshoek op tekenen. 
De workshop wordt aangepast aan elke leeftijdsgroep. 

 
Thema’s: illustreren, tekenen 
 
60 minuten uur op school door Yoeri Slegers 
Tijdstip: in overleg op donderdag of vrijdag 
 
 
 
 

Kraak de code (groep 4, 5 en 6) 
 
Accenten: leesplezier, vrij lezen, kennismaken met verschillende boeken  

 
Kraak de code bestaat uit een spannend kluisje en een cijferslot. 
Ontcijfer de combinatie en klik…..de kluis gaat open. Wat zit er in? 
De leerlingen krijgen de code natuurlijk niet zomaar cadeau. Daarvoor moeten ze 
boeken lezen.  
 
Thema’s: de boeken bij het project kunnen aangepast worden aan het door de school gewenste thema. 
 
Uitvoering door de leerkracht  
Projectduur: 6 weken 
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Groep 3 en 4 

 
Ik maak een prentenboek (groep 4, 5 en 6) 
 
Accenten: bedenken, tekenen en zelf schrijven van een verhaal, 
inzicht krijgen in verhaalopbouw en de relatie tussen tekst en 
beeld, literaire begrippen, creatief bezig zijn rondom lezen en 
boeken, kunstzinnige oriëntatie, 21ste -eeuwse 
vaardigheden:(creatief denken, probleemoplossen, 
communiceren en samenwerken) 
 

Maak kennis met de hardwerkende tandarts Soezie, de 
oververmoeide draak Dries en tuinman Jan met kiespijn. Voeg 
een schemerlamp toe, een tandenborstel en een pan. Mix al deze 
ingrediënten door elkaar en voilà je hebt een prentenboek. Nou ja, 
zo simpel gaat het nu ook weer niet... In dit lespakket leren 
leerlingen stapsgewijs een eigen prentenboek maken. Ze worden 
daarbij geholpen door Dries de Draak, de hoofdpersoon uit het 
bijbehorende prentenboek ‘Eindelijk slapen!’ van Martine van 
Nieuwenhuyzen. 
 
Ik maak een prentenboek is een lees- en schrijfbevorderingsproject.  In vijf lessen van 50 minuten per les 
maken leerlingen aan de hand van een werkboek stapsgewijs hun eigen prentenboek. Hierbij kan zowel 
klassikaal als individueel worden gewerkt.  
 
In les 1 bedenken de leerlingen de personages en voorwerpen die in het verhaal een rol gaan spelen.  
Vaak wordt gedacht dat je een prentenboek maakt volgens een strak vooropgezet plan: je verzint een 
verhaal en pas als je dat helemaal hebt uitgedacht, ga je het tekenen. In dit project gebeurt dit anders: al 
tekenend en vanuit fantasie ontstaat een verhaal. In deze les worden de ingrediënten hiervoor verzameld.  
 
In les 2 bedenken ze een probleem dat het verhaal in gang zet en een verhaal dat hieruit voortvloeit. 
De ingrediënten voor het verhaal liggen klaar. Er zijn twee hoofdpersonen, een aantal voorwerpen, 
eventueel een bijfiguur en een achtergrond. Het enige wat nog moet gebeuren, is dat het verhaal in 
beweging wordt gezet. Daarvoor is een probleem nodig. Het probleem gaat alle onderdelen van het 
verhaal met elkaar verbinden.  
 
In les 3 tekenen ze de gebeurtenissen en brengen deze op een zo spannend mogelijke manier in beeld.  
Op het storyboard hebben de leerlingen  een verhaal geschetst. Nu gaan ze als echte illustratoren deze 
schetsen uitwerken tot illustraties.  
Tip: Les 3 kan gegeven worden door Yoeri Slegers (illustrator van kinderboeken).  
 
In les 4 maken ze een passende omslag, een omslag die uitnodigt tot lezen! 
 
In les 5 presenteren ze hun resultaten aan elkaar. 
De leerlingen kunnen trots zijn: ze hebben een eigen (klassen) prentenboek gemaakt! Dat wordt in deze 
les gepresenteerd. Ook kinderboekenillustrator Martine van Nieuwenhuyzen maakte een prentenboek. Dit 
boek wordt nu in zijn geheel voorgelezen. 
 
Thema’s: prentenboeken, tekenen, schrijven 
 
Les 1 (introductie): 50 minuten op school door medewerker Bibliocenter of leerkracht 
Les 2: 50 minuten op school door leerkracht 
Les 3: 60 minuten op school door Yoeri Slegers of leerkracht 
Les 4: 50 minuten op school door leerkracht 
Les 5: 50 minuten op school door leerkracht 
Projectduur: 6 weken  



13 
 

 
Groep 3 en 4 

 
De ongelooflijk bijzondere boekeneter (groep 3) 
 
Schuif snel aan tafel om meer te horen over dit ongelooflijk bijzondere verhaal.  

 
Accenten: voorlezen, lezen, leesplezier, verschillende soorten boeken, 
ontwikkel je eigen boekensmaak, cultuureducatie en ouderbetrokkenheid  
 
Het project is gebaseerd op het boek De ongelooflijk bijzondere 
boekeneter van Oliver Jeffers. Harry, de boekeneter uit dit verhaal, 
verslindt boeken als lekkere hapjes.  
 
De introductie van het project vindt plaats aan een gedekte tafel. Het 
vreemde is dat er geen eten op de borden ligt, maar boeken. Het 
bijgeleverde tafelkleed is geïnspireerd op het thema en de vormgeving van het boek. Het papieren 
tafelkleed wordt verder gebruikt in de verwerkingsactiviteiten. Ter afsluiting maken de kinderen er een 
kunstwerk van.  
 
Tijdens de eerste voorleesactiviteit leest de leerkracht het prentenboek helemaal voor. Bij de tweede 
activiteit ligt de aandacht op een selectie pagina’s. Oorzaak en gevolg van het letterlijk en figuurlijk 
verslinden van boeken staan daarin centraal. De focus bij de derde activiteit is het inleven in de 
hoofdpersoon van het verhaal, door tekstballonnen toe te voegen aan het prentenboek. Alle activiteiten 
worden ondersteund door presentaties op het digibord. Om de ouderbetrokkenheid te stimuleren, krijgt 
iedere leerling een boekenmenukaart mee naar huis om samen in te vullen. 
 
Thema’s: boeken en illustraties 
 
Uitvoering door de leerkracht  
Projectduur: 6 weken 

 
 
 
Piepelotheek: groepsbezoek (groep 3) 
 
Accenten: leesbeleving, leesplezier, kennismaking met de bibliotheek, 
verschillende soorten boeken 

 
Als de avondrust van een muis wordt verstoord door een vos, volgt een 
achtervolging. Daarbij belanden Vos en Muis uiteindelijk in een bibliotheek, 
door Vos “piepelotheek” genoemd. Muis legt uit waarom boeken lezen 
belangrijk is.: om dingen te beleven, dingen te leren en van gedachten te 
veranderen. Vos raakt helemaal in de ban van boeken, ook al kan hij zelf 
nog niet lezen. Gelukkig zijn er luisterboeken! Vos wil ook leren lezen en 
Kip, die door vos werd gevangen, helpt hem daarbij. Daarvoor moet Kip wel 
eerst worden bevrijd uit het kippenhok.  
 
Tijdens het groepsbezoek ontdekken de kinderen net als Vos wat voor mooie plek de bibliotheek is en wat 
ze daar allemaal kunnen beleven. 
 
Thema’s: bibliotheek 
 
45 minuten in de bibliotheek door medewerker Bibliocenter 
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Groep 3 en 4 

 
De schatkamer van Roald Dahl (groep 4, 5 en 6) 
 
Wie zou jij graag willen zijn? 
Kruip in de huid van……….  

 
Accenten: leesplezier, vrij lezen, fantasie prikkelen, 
literatuureducatie, 21ste -eeuwse vaardigheden, creatief 
denken, samenwerken, mediawijsheid, ouderbetrokkenheid 

 
De verhalen van Roald Dahl zijn al tientallen jaren oud, maar 
de kinderen van nu genieten er nog steeds van. Roald Dahl 
schrijft grappig, fantasievol en avontuurlijk. 
Met dit project maken de leerlingen kennis met de schrijver Roald Dahl en zijn werk. Ze gaan aan de slag 
met zijn taal en kruipen in de huid van Dahl-personages. Met hoeden/pruiken en de speeltips uit de 
handleiding spelen ze situaties na. Ze maken de Grote Roald Dahl-kennispuzzel en bedenken een nieuw 
avontuur voor een Roald Dahl-personage. 
Ontdekken, creëren en reflecteren zijn sleutelwoorden in dit project. Leerlingen werken zowel aan 
literatuureducatie als aan mediawijsheid.  Het project bevat een onderdeel voor ouders, zodat de 
leerlingen ook thuis over de boeken kunnen praten. 
 
Thema’s: Roald Dahl 

 
Uitvoering door de leerkracht 
Projectduur: 6 weken 
 
 
 

Vergeet mij nietje (groep 1, 2 en 3) 
 
Accenten: voorleesplezier, literatuureducatie. 

 
 “Ik ga op reis”, zegt Varken. “Fijn voor je”, zegt Muis. Varken vertrekt en Muis 
blijft achter. Ze wil graag mee met Varken, maar ze kan haar huisje niet 
achterlaten. Muis houdt van haar huisje. Maar nu Varken er niet is, ontbreekt er 
iets. Haar huis is minder een thuis. Muis eet elke dag minder. Op een dag ziet ze 
een stip op het raam. Ze neemt haar poetslap en boent het raam, maar de stip 
gaat niet weg.  
Leesbevorderingsproject gebaseerd op het boek Vergeet mij nietje van Milja 
Praagman. 
 
Het project bevat o.a. de volgende activiteiten: interactief voorlezen,  praten  
over het verhaal,  zingen,  knutselen,  textiele werkvormen,  taalspelletjes.  
Ook uitermate geschikt als kennismaking met kunst.  
 
Thema’s: afscheid nemen, heimwee, thuis, reizen, iemand missen, vriendschap, kunst (Matisse). 
 
Uitvoering door de leerkracht  
Projectduur: 6 weken  
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Groep 3 en 4 

 
De verhalenparel (groep 3) 
 
Mai-Tzu 
Mai-Tzi 
Mai-Tzo 
Voorlezen doe je zo  
 
Accenten: voorlezen, literatuureducatie 

 
Als je over de parel wrijft en een spreuk uitspreekt, geeft de parel rood, 
groen, blauw of geel licht. De kleur van het licht bepaalt het thema van 
het verhaal dat voorgelezen wordt. Blauw licht staat voor een verhaal 
over water, rood voor een verhaal over liefde, geel voor het thema goud 
en groen voor verhalen over de natuur.  
Zo creëer je een magisch voorleesritueel in de klas. 
 
Thema’s: water, verliefd zijn, sprookjes, natuur. 
 
Uitvoering door de leerkracht  
Projectduur: 6 weken 

 
 
 
Wijs met media: Welke media kies je? (groep 3 en 4) 
 
Accenten: mediawijsheid, bewustwording over de rol en invloed van media, 
verschillen tussen diverse media, reclame bekijken en beoordelen, formats 
herkennen 
 
Kinderen leren onderscheid maken tussen verschillende media. Daarnaast 
krijgen ze inzicht in de keuzemogelijkheden en weten ze welke media je 
waarvoor gebruikt. 
Voor het geven van de les is een digibord nodig. 
 
Thema’s: media herkennen, media gebruiken, reclame, formats 
 
70 minuten op school door medewerker Bibliocenter 
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Groep 5 en 6 

 
Hoe ontwerp ik een hoofdpersonage? (groep 3 t/m 8) 
 
Accenten: illustraties, tekenen 

 
Yoeri Slegers laat je zien hoe je een personage maakt voor een kinderboek. 
Dat er simpele trucjes zijn om personages tot leven te wekken en dat iedereen dat 
kan! 
Hij illustreert, dus deelt hij zijn trucjes. De workshop is vooral gericht op de kinderen 
die denken dat ze niet zo goed kunnen tekenen. 
Degene die het wel kunnen, krijgen een nieuwe invalshoek op tekenen. 
De workshop wordt aangepast aan elke leeftijdsgroep. 

 
Thema’s: illustreren, tekenen 
 
60 minuten uur op school door Yoeri Slegers 
Tijdstip: in overleg op donderdag of vrijdag 

 
 
Kunst en media in één jasje (groep 6, 7 en 8)  ) 
 
Accenten: kunsteducatie, technische vaardigheden, creativiteit en verbeelding, mediawijsheid, 
samenwerking 
 
Film jezelf voor een groen scherm en beland in een andere wereld, in de wereld van de kunst.  
 
Tijdens dit project staan de kinderen zelf voor een Green 
Screen, bedenken ze aan de hand van een schilderij een 
verhaal waarin ze vervolgens zelf een rol spelen. Met 
zelfgemaakte achtergronden en attributen. Via een Green 
Screen en een iPad beleven ze hun eigen verhaal.  
 
Kinderen maken kennis met de Green Screen-techniek en 
leren hoe deze techniek werkt. Ze komen erachter wat er 
allemaal bij komt kijken om geloofwaardig te “acteren” voor 
een Green Screen. Vervolgens ontdekken ze het verhaal 
achter een bekend schilderij. Met behulp van de Green 
Screen-techniek komen de kinderen terecht “in” een 
schilderij dat tot leven komt. 
 
Het project bestaat uit vijf lessen van ongeveer 1 uur. 
 
Les 1: uitleg project, kennismaking met schilderijen 
Les 2: rolverdeling maken, schrijf een verhaal uit en vertaal dat naar een story-board 
Les 3: kennismaken en spelen met Green Screen 
Les 4: Filmen met iPad  
Les 5: reclame maken voor je film (filmposter maken), filmvertoning, ervaringen uitwisselen 
 
Thema’s: kunst, schilderkunst, Green Screen-techniek 
 
Een medewerker van Bibliocenter kan één of meerdere lessen uitvoeren in de klas of het project 
kan in z’n geheel door de leerkracht worden uitgevoerd. 
Les 1 t/m 5: 60 minuten per les op school door medewerker Bibliocenter of leerkracht  
Projectduur: 6 weken  
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Groep 5 en 6 

 
Ik maak een prentenboek (groep 4, 5 en 6) 
 
Accenten: bedenken, tekenen en zelf schrijven van een verhaal, 
inzicht krijgen in verhaalopbouw en de relatie tussen tekst en beeld, 
literaire begrippen, creatief bezig zijn rondom lezen en boeken, 
kunstzinnige oriëntatie, 21ste eeuwse vaardigheden: creatief denken, 
probleemoplossen, communiceren en samenwerken 
 

Maak kennis met de hardwerkende tandarts Soezie, de 
oververmoeide draak Dries en tuinman Jan met kiespijn. Voeg een 
schemerlamp toe, een tandenborstel en een pan. Mix al deze 
ingrediënten door elkaar en voilà je hebt een prentenboek. Nou ja, 
zo simpel gaat het nu ook weer niet... In dit lespakket leren 
leerlingen stapsgewijs een eigen prentenboek maken. Ze worden 
daarbij geholpen door Dries de Draak, de hoofdpersoon uit het bijbehorende prentenboek ‘Eindelijk 
slapen!’ van Martine van Nieuwenhuyzen. 
 
Ik maak een prentenboek is een lees- en schrijfbevorderingsproject.  In vijf lessen van 50 minuten per les 
maken leerlingen aan de hand van een werkboek stapsgewijs hun eigen prentenboek. Hierbij kan zowel 
klassikaal als individueel worden gewerkt.  
 
In les 1 bedenken de leerlingen de personages en voorwerpen die in het verhaal een rol gaan spelen.  
Vaak wordt gedacht dat je een prentenboek maakt volgens een strak vooropgezet plan: je verzint een 
verhaal en pas als je dat helemaal hebt uitgedacht, ga je het tekenen. In dit project gebeurt dit anders: al 
tekenend en vanuit fantasie ontstaat een verhaal. In deze les worden de ingrediënten hiervoor verzameld.  
 
In les 2 bedenken de leerlingen een probleem dat het verhaal in gang zet en een verhaal dat hieruit 
voortvloeit. 
De ingrediënten voor het verhaal liggen klaar. Er zijn twee hoofdpersonen, een aantal voorwerpen, 
eventueel een bijfiguur en een achtergrond. Het enige wat nog moet gebeuren, is dat het verhaal in 
beweging wordt gezet. Daarvoor is een probleem nodig. Het probleem gaat alle onderdelen van het 
verhaal met elkaar verbinden.  
 
In les 3 tekenen de leerlingen de gebeurtenissen en brengen deze op een zo spannend mogelijke manier 
in beeld. Op het storyboard hebben de leerlingen  een verhaal geschetst. Nu gaan ze als echte 
illustratoren deze schetsen uitwerken tot illustraties.  
Tip: Les 3 kan gegeven worden door Yoeri Slegers (illustrator van kinderboeken). 
 
In les 4 maken ze een passende omslag, een omslag die uitnodigt tot lezen! 
 
In les 5 presenteren de leerlingen hun resultaten aan elkaar. 
De leerlingen kunnen trots zijn: ze hebben een eigen (klassen) prentenboek gemaakt! Dat wordt in deze 
les gepresenteerd. Ook kinderboekenillustrator Martine van Nieuwenhuyzen maakte een prentenboek. Dit 
boek wordt nu in zijn geheel voorgelezen. 
 
Thema’s: prentenboeken, tekenen, schrijven 
 
Les 1 (introductie): 50 minuten. op school door medewerker Bibliocenter of leerkracht 
Les 2: 50 minuten op school door leerkracht 
Les 3: 60 minuten op school door Yoeri Slegers of leerkracht 
Les 4: 50 minuten op school door leerkracht 
Les 5: 50 minuten op school door leerkracht  
Projectduur: 6 weken 
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Groep 5 en 6 

 
Kraak de code (groep 4, 5 en 6) 
 
Accenten: leesplezier, vrij lezen, kennismaken met verschillende boeken 

 
Kraak de code bestaat uit een spannend kluisje en een cijferslot. 
Ontcijfer de combinatie en klik…..de kluis gaat open. Wat zit er in? 
De leerlingen krijgen de code natuurlijk niet zomaar cadeau. Daarvoor moeten ze 
boeken lezen.  
 
Thema’s: de boeken bij het project kunnen aangepast worden aan het door de 
school gewenste thema. 
 
Uitvoering door de leerkracht  
Projectduur: 6 weken 

 
 
MondriMaan (groep 6 en 7) 
 
Accenten: leesplezier, cultuureducatie, kunst, techniek, mediawijsheid, 
21ste -eeuwse vaardigheden 

 
Maak kennis met professor Jones. Hij is een groot fan van Mondriaan 
en gek van ruimtevaart en heeft besloten een tocht naar de maan te 
gaan maken in een zelf ontworpen Mondriaan-raket. Hij vraagt bij 
deze voorbereidingen de hulp van de leerlingen. 
 
Een leesbevorderingsproject om het plezier van lezen te laten ontdekken. Kinderen ontwikkelen hun 
smaak en komen verschillende soorten boeken tegen, van leesboeken en strips tot informatieboeken en 
gedichten. Hiernaast legt het project nadruk op cultuureducatie en leren de leerlingen één van 
Nederlands bekendste schilders - Mondriaan - (beter) kennen. Ook worden mediawijsheid en hun 21st 
century skills ontwikkeld door het ontdekken van verschillende sites, app's. Hun eigen creativiteit wordt 
geprikkeld en leerlingen werken veel samen. 
  
MondriMaan bestaat uit 3 digibordlessen. Iedere les begint met een vlog van professor Jones:  
In de eerste les maken we kennis met deze excentrieke professor. Hij is fan van Mondriaan, is gek van 
ruimtevaart en heeft besloten een tocht naar de maan te gaan maken in een zelf ontworpen Mondriaan-
raket. Hij roept de hulp van de leerlingen in. Want hoe kan hij anders ooit aan zijn reis na de maan 
beginnen? 
In de tweede les gaat er tijdens het opbouwen van de raket iets goed mis!  Er ontstaat kortsluiting en de 
professor komt vast te zitten in een Mondriaan-schilderij. Zijn raket ligt in stukken verspreid over het 
schilderij. Deze gaat hij, met hulp van de leerlingen, in 17 opdrachten verzamelen zodat hij de raket kan 
opbouwen en uit het schilderij kan ontsnappen.  
In de derde les gaat de professor écht aan zijn reis beginnen. Toch heeft hij nog één keer de hulp van de 
leerlingen nodig. 
 
Thema’s: Mondriaan, schilderijen, raketten, professors, maan, ruimtevaart, sterrenkunde 
 
Een medewerker van Bibliocenter kan les 1 uitvoeren in de klas of het project kan in z’n geheel 
door de leerkracht worden uitgevoerd. 
Les 1: 60 minuten op school door medewerker Bibliocenter of leerkracht 
Les 2: door leerkracht 
Les 3: door leerkracht 
Projectduur: 6 weken  



19 
 

 
Groep 5 en 6 

 
De schatkamer van Roald Dahl (groep 4, 5 en 6) 
 
Wie zou jij graag willen zijn? 
Kruip in de huid van……….  
 
Accenten: leesplezier, vrij lezen, fantasie prikkelen, 
literatuureducatie, 21ste -eeuwse vaardigheden, creatief 
denken, samenwerken, mediawijsheid, ouderbetrokkenheid 
        
De verhalen van Roald Dahl zijn al tientallen jaren oud, maar 
de kinderen van nu genieten er nog steeds van. Roald Dahl 
schrijft grappig, fantasievol en avontuurlijk. 
Met dit project maken de leerlingen kennis met de schrijver Roald Dahl en zijn werk. Ze gaan aan de slag 
met zijn taal en kruipen in de huid van Dahl-personages. Met hoeden/pruiken en de speeltips uit de 
handleiding spelen ze situaties na. Ze maken de Grote Roald Dahl-kennispuzzel en bedenken een nieuw 
avontuur voor een Roald Dahl-personage. 
Ontdekken, creëren en reflecteren zijn sleutelwoorden in dit project. Leerlingen werken zowel aan 
literatuureducatie als aan mediawijsheid. Het project bevat een onderdeel voor ouders, zodat de 
leerlingen ook thuis over de boeken kunnen praten. 
 
Thema’s: Roald Dahl 
 
Uitvoering door de leerkracht 
Projectduur: 6 weken 

 
 
 
Yuna’s maan (groep 6, 7 en 8) 
 
Accenten: literatuureducatie, voorlezen, informatievaardigheden 

 
Op het eiland waar Yuna woont, verzamelt iedereen zich bij 
volle maan om de zwarte steen. Yuna’s oma vertelt verhalen 
en de bewoners luisteren ademloos toe. 
Maar deze maan wachten ze tevergeefs. Het schip met 
Yuna’s opa wordt vermist. Oma dwaalt over het eiland, ze wil 
dat Yuna haar plaats inneemt als verhalenverteller. Maar 
Yuna weet niet wat ze moet vertellen. Ze kan het niet, ze wil 
het niet, ze durft niet. Ze is pas twaalf. In het holst van de 
nacht komt er een geheimzinnige vreemdeling naar het 
eiland, hij helpt Yuna haar eigen stem te vinden. 
Het project is gebaseerd op het boek Yuna’s maan van Hans 
Hagen. 
 
De kinderen gaan tijdens dit project o.a. aan de slag met het schrijven van een Haiku, het maken van 
Salsa Picanta en het zoeken van informatie op internet. 
 
 
Thema’s: dieren, familie’s, vissers, verhalen, vertellen, buitenstaanders 
 
Uitvoering door de leerkracht 
Projectduur: 6 weken 
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Groep 5 en 6 

 
Wijs met media: Is alles waar? (Groep 5)  
 
Accenten: bewustwording over de rol en invloed van reclame                      

 
Wat is de invloed van media en reclame op het eigen (koop)gedrag. 
Wat doet reclame -bewust of onbewust- met mensen. Ook wordt kort 
aandacht besteed aan nepnieuws. 
Voor het geven van de les is een digibord nodig. 
 
Thema’s: reclame 
 
95 minuten op school door medewerker Bibliocenter. 
 

 
 
Wijs met media: Wie ben jij op internet? (groep 6) 
 
Accenten: mediawijsheid, internetgedrag, bewustwording over 
de rol en invloed van internet   
 
In deze les kijken we naar het internetgedrag van de leerlingen.  
Wat zien en doen ze online, wat vinden ze “normaal”. Denken ze 
na over wat de gevolgen kunnen zijn van de dingen die ze online 
doen? Hoe komen leerlingen over op internet en hoe zouden ze 
willen overkomen. Verder wordt er aandacht besteed aan het 
ontstaan van internet en hoe internet de toekomst beïnvloedt 
.  
Voor het geven van de les is een digibord nodig. 
 
Thema’s: privacy op het net 
 
105 minuten op school door medewerker Bibliocenter 
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Groep 7 en 8 

 
1 tegen allen (groep 7 en 8) 
 
Accenten: leesplezier, informatievaardigheden 

 
Een uitdagingsspel tussen de leerkracht en de klas. De leerkracht daagt de 
klas uit om 80 opdrachten uit te voeren. 
De zeer gevarieerde opdrachten hebben allemaal te maken met lezen en taal. 
De kinderen moeten bijvoorbeeld een lijst maken van zes boeken die 
geschreven zijn door Jacques Vriens, een rap maken, uit een kinderkookboek 
een lekker recept uitkiezen en dit klaar maken voor de leerkracht.  
In het vooraf getekende contract leggen de spelers de tegenprestatie van de 
verliezer vast. 
 
Uitvoering door de leerkracht  
Projectduur: 6 weken 

 
 
Bekijk ’t maar (groep 7 en 8) 
 
Accenten: leesplezier, boeken en films 
 
De school ontvangt boeken en dvd’s van verfilmde boeken. In kleine 
groepjes lezen de leerlingen een boek. Thuis of op school bekijken ze de 
verfilming van dat boek. Elk groepje maakt vervolgens een boekverslag 
en bereidt een presentatie voor, waarin ze een pleidooi houden over 
waarom juist het door hen gelezen boek de moeite waard is om met de 
hele klas te bekijken. Daarna vullen alle leerlingen stembriefjes in. Een 
filmblik dient als stembus. Telling van de stembriefjes wijst uit aan welke 
film een “Oscar” wordt uitgereikt. Aansluitend wordt deze film klassikaal 
vertoond. 

 
Thema’s: verfilmde boeken, films, Oscars 

 
Uitvoering door de leerkracht  
Projectduur: 6 weken 

 
Hoe ontwerp ik een hoofdpersonage? (groep 3 t/m 8) 
 
Accenten: illustraties, tekenen 

 
Yoeri Slegers laat je zien hoe je een personage maakt voor een kinderboek. 
Dat er simpele trucjes zijn om personages tot leven te wekken en dat iedereen dat 
kan! 
Hij illustreert, dus deelt hij zijn trucjes. De workshop is vooral gericht op de kinderen 
die denken dat ze niet zo goed kunnen tekenen. 
Degene die het wel kunnen, krijgen een nieuwe invalshoek op tekenen. 
De workshop wordt aangepast aan elke leeftijdsgroep. 

 
Thema’s: illustreren, tekenen 
 
60 minuten uur op school door Yoeri Slegers 
Tijdstip: in overleg op donderdag of vrijdag  
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Groep 7 en 8 

 
Kunst en media in één jasje (groep 6, 7 en 8  ) 
 
Accenten: kunsteducatie, technische vaardigheden, creativiteit en verbeelding, mediawijsheid, 
samenwerking 
 
Film jezelf voor een groen scherm en beland in een andere wereld, in de wereld van de kunst.  
 
Tijdens dit project staan de kinderen zelf voor een Green 
Screen, bedenken ze aan de hand van een schilderij een 
verhaal waarin ze vervolgens zelf een rol spelen. Met 
zelfgemaakte achtergronden en attributen. Via een Green 
Screen en een iPad beleven ze hun eigen verhaal. 
 
 
Kinderen maken kennis met de Green Screen-techniek en 
leren hoe deze techniek werkt. Ze komen erachter wat er 
allemaal bij komt kijken om geloofwaardig te “acteren” voor 
een Green Screen. Vervolgens ontdekken ze het verhaal 
achter een bekend schilderij. Met behulp van de Green 
Screen-techniek komen de kinderen terecht “in” een 
schilderij dat tot leven komt. 
 
Het project bestaat uit vijf lessen van ongeveer 1 uur. 
 
Les 1: uitleg project, kennismaking met schilderijen 
Les 2: rolverdeling maken, schrijf een verhaal uit en vertaal dat naar een story-board 
Les 3: kennismaken en spelen met Green Screen 
Les 4: Filmen met iPad 
Les 5: reclame maken voor je film (filmposter maken), filmvertoning, ervaringen uitwisselen 
 
Thema’s: Kunst, schilderkunst, Green Screen-echniek 
 
Een medewerker van Bibliocenter kan één of meerdere lessen uitvoeren in de klas of het project 
kan in z’n geheel door de leerkracht worden uitgevoerd. 
Les 1 t/m 5: 60 minuten per les op school door medewerker Bibliocenter of leerkracht 
Projectduur: 6 weken 
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Groep 7 en 8 

 
MondriMaan (groep 6 en 7) 
 
Accenten: leesplezier, cultuureducatie, kunst, techniek, mediawijsheid, 
21ste -eeuwse vaardigheden 

 
Maak kennis met professor Jones. Hij is een groot fan van Mondriaan 
en gek van ruimtevaart en heeft besloten een tocht naar de maan te 
gaan maken in een zelf ontworpen Mondriaan-raket. Hij vraagt bij 
deze voorbereidingen de hulp van de leerlingen. 
 
Een leesbevorderingsproject om het plezier van lezen te laten ontdekken. Kinderen ontwikkelen hun 
smaak en komen verschillende soorten boeken tegen, van leesboeken en strips tot informatieboeken en 
gedichten. Hiernaast legt het project nadruk op cultuureducatie en leren de leerlingen één van 
Nederlands bekendste schilders - Mondriaan - (beter) kennen. Ook worden mediawijsheid en hun 21st 
century skills ontwikkeld door het ontdekken van verschillende sites, app's. Hun eigen creativiteit wordt 
geprikkeld en leerlingen werken veel samen. 
  
MondriMaan bestaat uit 3 digibordlessen. Iedere les begint met een vlog van professor Jones.  
 
In de eerste les maken we kennis met deze excentrieke professor. Hij is fan van Mondriaan, is gek van 
ruimtevaart en heeft besloten een tocht naar de maan te gaan maken in een zelf ontworpen Mondriaan-
raket. Hij roept de hulp van de leerlingen in. Want hoe kan hij anders ooit aan zijn reis na de maan 
beginnen? 
 
In de tweede les gaat er tijdens het opbouwen van de raket iets goed mis!  Er ontstaat kortsluiting en de 
professor komt vast te zitten in een Mondriaan-schilderij. Zijn raket ligt in stukken verspreid over het 
schilderij. Deze gaat hij, met hulp van de leerlingen, in 17 opdrachten verzamelen zodat hij de raket kan 
opbouwen en uit het schilderij kan ontsnappen.  
 
In de derde les gaat de professor écht aan zijn reis beginnen. Toch heeft hij nog één keer de hulp van de 
leerlingen nodig. 
 
Thema’s: Mondriaan, schilderijen, raketten, professors, maan, ruimtevaart, sterrenkunde 
 
Een medewerker van Bibliocenter kan les 1 uitvoeren in de klas of het project kan in z’n geheel 
door de leerkracht worden uitgevoerd. 
Les 1: 60 minuten op school door medewerker Bibliocenter of leerkracht 
Les 2: door leerkracht 
Les 3: door leerkracht 
Projectduur: 6 weken 

 
 
 

Nationale Voorleeswedstrijd (groep 7 en 8) 
 
De Nationale Voorleeswedstrijd is een leesbevorderingsproject voor kinderen 
uit de twee hoogste groepen van alle basisscholen en het speciaal onderwijs. 
Alle scholen voor basisonderwijs in Nederland kunnen meedoen.  
Als uw school wil meedoen, meld uw schoolkampioen dan voor  
1 december 2018 aan via de website:  www.denationalevoorleeswedstrijd.nl 
en via de website van Bibliocenter: www.bibliocenter.nl 
  

http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/
http://www.bibliocenter.nl/
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Groep 7 en 8 

 
Wereldleziger (groep 7 en 8) 
 
Accenten: leesbevordering,  leesmotivatie, wereldoriëntatie, 
mediawijsheid, ouderparticipatie 

 
De wereld lezen in 101 opdrachten. Dat is de uitdaging waar 
leerlingen voor komen te staan. Mt dit online opdrachtenspel worden 
leerlingen gestimuleerd en geïnspireerd om te lezen en daarover te 
praten.  
Met behulp van onze zintuigen is de hele wereld ‘leesbaar’. We 
voelen, proeven, ruiken, zien en horen, vaak in combinatie met 
elkaar. Telkens opnieuw lezen we de wereld, ieder op onze eigen 
wijze, en geven we betekenis aan wat ons omringt. 
Op Wereldleziger.nl vind je een gevarieerd aanbod van 
(lees)opdrachten die verschillende zintuigen prikkelen. 
Waar denk je aan als je kijkt, ruikt, proeft, voelt of hoort? En welk 
verhaal heb je daarbij? 
Weet jij wat een broodje aap is? En is er een woord dat in alle talen hetzelfde is? Heb je wel eens een 
zintuigengedicht gemaakt? 
De opdrachten duren gemiddeld vijftien minuten en variëren van klassikale opdrachten tot opdrachten die 
de leerlingen thuis moeten uitvoeren.  
Ga de uitdaging aan en wordt Wereldleziger. 
Kijk op www.wereldleziger.nl voor een demoversie, waar een aantal van de opdrachten te zien is. 
 
Thema: met verschillende zintuigen lezen 
 
Uitvoering door de leerkracht 
Het project kan gedurende het hele schooljaar worden gedaan en heeft geen tijdslimiet. 
 
Yuna’s maan (groep 6, 7 en 8) 
 
Accenten: literatuureducatie, voorlezen, informatievaardigheden 

 
Op het eiland waar Yuna woont, verzamelt iedereen zich bij volle 
maan om de zwarte steen. Yuna’s oma vertelt verhalen en de 
bewoners luisteren ademloos toe. 
Maar deze maan wachten ze tevergeefs. Het schip met Yuna’s 
opa wordt vermist. Oma dwaalt over het eiland, ze wil dat Yuna 
haar plaats inneemt als verhalenverteller. Maar Yuna weet niet 
wat ze moet vertellen. Ze kan het niet, ze wil het niet, ze durft 
niet. Ze is pas twaalf. In het holst van de nacht komt er een 
geheimzinnige vreemdeling naar het eiland, hij helpt Yuna haar 
eigen stem te vinden. 
Het project is gebaseerd op het boek Yuna’s maan van Hans 
Hagen. 
 
De kinderen gaan tijdens dit project o.a. aan de slag met het schrijven van een Haiku, het maken van 
Salsa Picanta en het zoeken van informatie op internet. 
 
Thema’s: dieren, familie’s, vissers, verhalen, vertellen, buitenstaanders 
 
Uitvoering door de leerkracht 
Projectduur: 6 weken  

http://www.wereldleziger.nl/
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Groep 7 en 8 

 
De Baas Op Internet (groep 7 en 8) 
 
Wie is de baas op internet?  
Is dat Google? Of de overheid? Of ben jij het?  
 

Accenten: mediawijsheid, digitale geletterdheid, techniek, 
bewustwording  
 
In de zes lesmodules van De Baas Op Internet leren 
kinderen alles over de belangrijkste spelers op het web, wat 
data is, hoe Snapchat werkt en wat een cookie is. De 
thema’s hebben nadrukkelijk een technische insteek. Doel is 
dat kinderen meer digitaal geletterd raken doordat ze beter 
begrijpen hoe het netwerk van het internet precies in elkaar 
steekt. En dat mag best een beetje leuk zijn; zo ontwerp je 
zelf een escape room, bouw je het internet na met sponsjes 
en rietjes en ontwerp je de best mogelijke zelfrijdende auto. 
 
Thema Privacy: 90 minuten op school door medewerker Bibliocenter 
Thema Internet: 90 minuten op school door medewerker Bibliocenter 
Thema Geheimtaal: 90 minuten op school door medewerker Bibliocenter 
Thema Datasporen: 90 minuten op school door medewerker Bibliocenter 
Thema Encryptie: 90 minuten op school door medewerker Bibliocenter 
Thema Algoritmes: 90 minuten op school door medewerker Bibliocenter 
 
Deze thema’s zijn in willekeurige volgorde te behandelen. Je kunt ook een keuze maken voor één of 
enkele thema’s.  
 
Bibliocenter biedt een workshop train de trainer aan. In deze workshop ga je de principes en de 
techniek achter het internet verkennen, om dat later zélf met je groep uit te voeren. 
90 minuten op school door medewerker Bibliocenter 

 
 
 
Grooming (groep 7 en 8) 
 
Accenten: mediawijsheid 

 
Kinderlokkers gebruiken internet om in contact te komen met 
kinderen. 
“Grooming” betekent letterlijk 'versieren' of 'mooi maken'.  
Op internet is grooming de term die we gebruiken voor digitaal 
kinderlokken.  
Het is zaak om kinderen hiertegen te wapenen.  
Deze workshop maakt grooming bespreekbaar. Filmpjes en 
een vragenlijst maken kinderen bewust en geven ze handvaten 
om grooming te herkennen en te voorkomen. 
 
Thema: grooming 
 
60 minuten in de klas door medewerker Bibliocenter  
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Groep 7 en 8 

 
Internet, maak mij wat wijs: (groep 7 en 8) 
 

Accenten:  informatie vinden en beoordelen 

 
Steeds vaker wordt informatie van internet gehaald.  
Maar hoe weet je nu wie een website heeft gemaakt en is die 
informatie wel betrouwbaar? 
De kinderen krijgen handvaten voor het zoeken en beoordelen van 
informatie op internet en gaan aan de slag met opdrachten. 
 
Thema’s: informatievaardigheden 
 

60 minuten in de klas door medewerker Bibliocenter  

 
 
 
Wijs met media: Cyberpesten (groep 7) 
 
Accenten: bewustwording over de rol en invloed van media 

 
In deze les praten we met leerlingen over digitaal pesten. Een gesprek over vormen 
van pesten en wat het met iedereen doet. Een onderdeel van deze les is ook 
WhatsHappy. WhatsHappy maakt problemen met chatten bespreekbaar en daagt 
leerlingen uit afspraken te maken over hoe ze fatsoenlijk met elkaar omgaan. 
Voor het geven van de les is een digibord nodig. 
 
Thema’s: cyberpesten 

 
75 minuten op school door medewerker Bibliocenter 

 
 
 
Wijs met media: Omgaan met sociale media (groep 8) 
 
Accenten: bewustwording over de rol en invloed van social media 

 
In deze les praten we met leerlingen over social media en de invloed van 
social media op het eigen gedrag. Leerlingen denken soms te makkelijk 
over de gevolgen van hun gedrag op internet.  
Voor het geven van de les is een digibord nodig. 
 
Thema’s: social media, veiligheid op internet 
 
90 minuten op school door medewerker Bibliocenter 
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Groep 7 en 8 

 
De leerling aan het Woord (groep 8) 
 
Accenten: schrijven, presenteren, publiceren 

Leerlingen van 10 tot 14 jaar schrijven, presenteren en 
publiceren hun eigen nieuws in de vorm van een online 
nieuwsuitzending.  

Online nieuwsuitzending 

 
Dit programma biedt leerlingen de mogelijkheid om hun eigen nieuws en ideeën in de vorm van een online 
nieuwsuitzending te schrijven, presenteren, publiceren en met elkaar te delen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van NewsMaker. 
 
NewsMaker is een programma waarmee leerlingen hun vaardigheden ontwikkelen op het gebied van 
schrijven, presenteren en publiceren. Via de rol van nieuwslezer en producent creëren leerlingen hun 
eigen verhaal in drie stappen: schrijf, presenteer en publiceer & deel. 
 
Schrijf! 
Bij de eerste stap verplaatst de leerling zich in de rol van een nieuwsverslaggever, als hij een 
nieuwsbericht voorbereidt en schrijft.  
 
Presenteer! 
Bij stap twee wordt de leerling een nieuwslezer, met behulp van een webcam en een microfoon. De tekst 
die de leerling bij stap één heeft geschreven, verschijnt op de autocue. Dat is een schermpje waarop tekst 
voorbij komt rollen en die er voor zorgt dat de leerling niet alleen altijd weet wat te zeggen maar ook in de 
camera kijkt. Daarna kan de leerlingen visuele effecten toevoegen om de nieuwsproductie wat luchtiger te 
maken. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de kijkers. De leerling kan ook andere effecten toevoegen, 
zoals een interactieve achtergrond, teksten op afbeeldingen, afbeeldingen in andere afbeeldingen, en 
zelfs ondertiteling, net zoals bij een echte nieuwsuitzending. Als de leerling helemaal klaar is, kan de  
opname beginnen.  
 
Publiceer & Deel! 
Tot slot wordt de leerling de nieuwsproducent en publiceert hij of zij de samengestelde opnamen. De 
uitzending kan op een afgeschermd kanaal gepubliceerd worden.   

 
Thema’s: nieuws, nieuwsuitzending, televisie 
 
90 minuten in de bibliotheek Weert door medewerker Bibliocenter 
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Groep 3 t/m 8 

 
De Schoolschrijver (groep 3 t/m 8)  
 
Als u voorleest, komt er zo uit de lucht een plaatje in mijn hoofd” 

 
Schoolschrijvers delen hun liefde voor verhalen lezen en creatief 
schrijven. Zij maken kinderen enthousiast voor de magie van taal. Met De 
Schoolschrijver worden de taallessen een spannend avontuur. Leerlingen 
verbeteren niet alleen hun taalvaardigheid, ze gaan ook vooruit in 
zelfreflectie, creativiteit en probleemoplossend vermogen.  
 
Doelen: 

 Zoveel mogelijk kinderen op de basisschool in aanraking brengen met de rijkdom van taal en 
literatuur en de woordenschat van kinderen vergroten 

 Creativiteit en literatuur inzetten om het taalonderwijs leuker, slimmer en beter te make 

 Kinderen te leren om te vertrouwen op hun eigen talenten en creativiteit 

 Leerkrachten op deelnemende scholen een nieuwe aanpak leren  

 Bijdragen aan innovatie in het Nederlands taal- en cultuuronderwijs. 
 
 

Wat maakt De Schoolschrijver-aanpak uniek? 
- De creatieve Schoolschrijver-aanpak maakt kinderen al jaren aantoonbaar taalsterker. De inzet 

van kinderboekenschrijvers in de klas zorgt voor een grotere woordenschat en betere 
taalbeheersing. 

- Zelfvertrouwen bij kinderen neemt toe en angst voor het schrijven verdwijnt. 
- Het helpt de leerkracht bij het behalen van de taaldoelen. De leerkracht kan zelfs delen uit de 

methode overslaan. 
- De Schoolschrijver levert maatwerk per school en werkt vanuit een partnership: leerlingen, ouders 

en leerkrachten nemen actief deel in het traject. 
 

Mogelijkheden:  

 Een half jaar een Schoolschrijver in de klas: Dit is alleen mogelijk indien de school een 
leesconsulent of een combinatiefunctionaris van Bibliocenter heeft. 

 De Schoolschrijvermaand: Met de Schoolschrijvermaand krijg je per klas drie 
digiboardlessen en een schrijversbezoek. 

 De Schoolschrijveracademie: Laat je leerkrachten opleiden door een Schoolschrijver in de 
Schoolschrijveracademie. 

  
Voor wie is het? Voor groep 3 t/m 8. In het halfjaartraject krijgen scholen met veel taalzwakke leerlingen 
voorrang. 
  
Hoe lang duurt het? 

 Het halfjaartraject loopt van januari tot en met juni. 
 De Schoolschrijvermaand en de Schoolschrijveracademie (3 uur) kunnen op elk moment ingezet 

worden. 
  

Wat kost het? 
∙         Een half jaar Schoolschrijver kost de school € 1600 en de bibliotheek 24 uur in begeleiding. 
∙         De Schoolschrijvermaand kost voor een of twee klassen € 495, voor drie klassen € 695, voor 

vier klassen € 895 en voor vijf of meer klassen wordt een offerte op maat gemaakt. Scholen die ook 
gebruik maken van een training uit de Academie, ontvangen 10% korting op het totaalbedrag. 
∙         De Schoolschrijveracademie kost voor een groep t/m 15 pers € 795 en voor een groep van 16 

t/m 25 pers € 995. 
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Thema- en wisselcollecties en abonnementen 
 
Themacollecties en collecties leesboeken  
Als u het leesplezier van kinderen wilt vergroten en een rijke leesomgeving met een gevarieerd 
boekenaanbod wilt creëren, maak het u dan gemakkelijk en leen een themacollectie. 
U haalt met een muisklik alles in huis om het praten over boeken te stimuleren. 
Een themacollectie bestaat uit informatieve en/of verhalende boeken en eventueel dvd’s rond een door u 
gekozen thema of onderwerp.  
Een collectie kan bestaan uit: boeken voor één bepaalde groep of boeken voor de hele school.  
Kleine collectie: max. 15 boeken 
Grote collectie: max. 35 boeken 
Aanvraagtermijn: 4 weken van te voren 
 
 

Wisselcollecties 

Wilt u uw schoolbibliotheek tijdelijk uitbreiden of een extra impuls geven aan het leesonderwijs op          
uw school? Een ruim aanbod van aantrekkelijke en actuele boeken is voor leerlingen een goede stap    
om enthousiast aan het lezen te gaan. Hiermee geeft u uw schoolbibliotheek een kwaliteitsimpuls. 
De collectie kan bestaan uit: prentenboeken, voorleesboeken, eerste leesboekjes, A-leesboeken,            
B-leesboeken, Makkelijk Lezen boeken, stripboeken, luisterboeken en informatieve boeken. 
In overleg met een medewerker stelt u de collectie samen. De periode voor het lenen van een 
wisselcollectie is minimaal 4 maanden. 

 
 
 
Abonnementen 

Abonnementen die digitaal vóór 14 juli 2018 zijn aangevraagd via de website worden rond 15 augustus  
per post op school bezorgd.  
 

A. Groepsabonnement 
• 35 materialen voor 6 weken  
• Geen extra kosten als u de materialen te laat inlevert 
 

B. Leerkrachtabonnement  
• 12 materialen voor 3 weken  
• Te laat geld voor boeken: € 0,10 per dag 
• Te laat geld voor dvd en game: € 0,50 per dag  

 

 
Bibliocenter besteedt elk jaar aandacht aan de landelijke leesbevorderingsactiviteiten voor de jeugd.   
Voor het programma en de activiteiten zie www.bibliocenter.nl 
 
 

  

http://www.bibliocenter.nl/
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Deskundigheidsbevordering 

 
Cursus Open Boek 2.0: opleiding tot  leescoördinator 
Naar meer samenhang in het leesonderwijs!  
 
"Leesplezier is… dat je ogen gaan twinkelen"  
 
De cursus Open Boek leidt op tot leescoördinator.  
In de cursus leren leerkrachten verschillende 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.  
De werkvorm Vertel eens…, het praten over boeken volgens Aidan Chambers, loopt als een rode draad 
door deze scholing.  
Cursisten bereiden in de loop van de bijeenkomsten hun jaarplan (kern van het leesplan) voor. 
 
De cursus bestaat uit vier studiebijeenkomsten met korte huiswerkopdrachten en een afsluitende 
bijeenkomst.  
 
Plaats: Bibliocenter Weert 
Duur: 4 woensdagmiddagen 14.00 – 17.00 uur en een afsluitende bijeenkomst. 
 

 
 
Meet en Greet voor leescoördinatoren  
 
Deze bijeenkomsten staan in het teken van leesbevordering.  
Inhoud bijeenkomsten: 
16.00 – 17.00 uur: workshop of lezing rondom een thema 
17.00 – 18.00 uur: uitwisselen van ideeën en ervaringen uit de dagelijkse praktijk.  
 
Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. 

De bijeenkomsten zijn op de woensdagmiddag/avond van 16.00 – 18.00 uur.  
Data worden later bekend gemaakt. 

Bijzonderheden: 

- De bijeenkomsten gaan door bij een minimale deelname van 10 leerkrachten. 
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Deskundigheidsbevordering 

 
De Schoolschrijveracademie (groep 3 t/m 8)  
“Als u voorleest, komt er zo uit de lucht een plaatje in mijn hoofd” 

 
Schoolschrijvers delen hun liefde voor verhalen lezen en creatief 
schrijven, en maken kinderen enthousiast voor de magie van taal. Met 
De Schoolschrijver worden de taallessen een spannend avontuur. 
Leerlingen verbeteren niet alleen hun taalvaardigheid, ze gaan ook 
vooruit in zelfreflectie, creativiteit en probleemoplossend vermogen.  
 
Doelen  

 Zoveel mogelijk kinderen op de basisschool in aanraking 
brengen met de rijkdom van taal en literatuur, en de 
woordenschat van kinderen vergroten 

 Creativiteit en literatuur inzetten om het taalonderwijs leuker, slimmer en beter te maken 

 Kinderen te leren om te vertrouwen op hun eigen talenten en creativiteit 

 Leerkrachten op deelnemende scholen een nieuwe aanpak leren 

 Bijdragen aan innovatie in het Nederlands taal- en cultuuronderwijs. 
 

Wat maakt De Schoolschrijver-aanpak uniek? 
- De creatieve Schoolschrijver-aanpak maakt kinderen al jaren aantoonbaar taalsterker. De inzet 

van kinderboekenschrijvers in de klas zorgt voor een grotere woordenschat en betere 
taalbeheersing. 

- Zelfvertrouwen bij kinderen neemt toe en angst voor het schrijven verdwijnt. 
- Het helpt je in het behalen van de taaldoelen. Je kunt zelfs delen uit je methode overslaan. 
- De Schoolschrijver levert maatwerk per school en  werkt vanuit een partnership: leerlingen, ouders 

en leerkrachten nemen actief deel in het traject. 
 

Duur: 3 uur 
Kosten: De Schoolschrijveracademie kost voor een groep t/m 15 pers € 795 en voor een groep van 16 
t/m 25 pers € 995.  
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Deskundigheidsbevordering 

 
Workshop Train de trainer De Baas Op Internet 
 
Wie is de baas op internet?  
Is dat Google? Of de overheid? Of ben jij het?  
 

Accenten: mediawijsheid, digitale geletterdheid, techniek, bewustwording  
 
In de zes lesmodules van De Baas Op Internet (voor 
leerlingen van groep 7 en 8) leren kinderen alles over de 
belangrijkste spelers op het web, wat data is, hoe SnapChat 
werkt en wat een cookie is. De thema’s hebben nadrukkelijk 
een technische insteek.  
Doel is dat kinderen meer digitaal geletterd raken doordat ze 
beter begrijpen hoe het netwerk van het internet precies in 
elkaar steekt.  
En dat mag best een beetje leuk zijn; zo ontwerp je zelf een 
escape room, bouw je het internet na met sponsjes en rietjes 
en ontwerp je de best mogelijke zelfrijdende auto. 
 
Er zijn zes thema’s: 
Privacy  
Internet 
Geheimtaal 
Datasporen 
Encryptie 
Algoritmes 
 
Deze thema’s zijn in willekeurige volgorde te behandelen. Je kunt ook een keuze maken voor één of 
enkele thema’s.  
 
Bibliocenter biedt een workshop train de trainer aan. In deze workshop ga je de principes en de 
techniek achter het internet verkennen, om dat later zélf met je groep uit te voeren klas te kunnen. 
 
90 minuten op school door medewerker Bibliocenter 
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Deskundigheidsbevordering 

 
Inspiratiebijeenkomst ‘werken aan een gezonde school met mediaopvoeding’ 

In samenwerking met   (www.kindmedia.nl) 

 
Wil je als organisatie werken aan een gezonde school? Zorgen voor een basis voor het werken aan de 

lessen mediawijsheid met kinderen? Denk dan óók aan de rol van de leerkracht in de onderbouw bij 

mediaopvoeding. Laat leerkrachten inspireren tijdens een interactieve workshop waarin mediaopvoeding 

centraal staat. 

Programma 
Tijdens deze workshop staat het belang van mediaopvoeding en de rol van de school daarbij centraal. De 

focus ligt op mediaopvoeding van het jonge kind en de link met het werken aan mediawijsheid op school. 

Naast inspiratie en informatie over relevante thema’s  gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over een 

aantal dilemma’s. 

Voor wie 
Leerkrachten in de onderbouw van het basisonderwijs. Op verzoek kan de workshop ook aan het gehele 
team worden gegeven. 
 
Tijdsinvestering 
Een workshop voor leerkrachten in de onderbouw of het hele team duurt 1,5 – 2 uur. 
 
Resultaat 
Na deze bijeenkomst zijn deelnemers zich bewust van het belang van mediaopvoeding en de rol van het 
onderwijs daarbij. 
 
Kosten 
De inspiratieworkshop voor de onderbouw (1,5 uur) kost € 450,- ex btw. De inspiratieworkshop voor het 
team (2 uur) kost € 600,- ex btw. 
 
Meer informatie  
Neem een kijkje op  www.kindmedia.nl. 
Heb je interesse in de workshop? Neem contact op met Clarie Pieters  
088 24332034 
basisonderwijs@bibliocenter.nl 

  

http://www.kindmedia.nl/
http://www.kindmedia.nl/
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Deskundigheidsbevordering 

 
Training: ‘Haal meer uit media met kleuters’ 

In samenwerking met   (www.kindmedia.nl) 

 
Ben je leerkracht in de onderbouw en wil je weten hoe je media bewust en in balans kunt inzetten op de 

groep? Dan is de training Haal meer uit media met kleuters iets voor jou. 

Programma 

De training is interactief van aard. Naast korte presentaties en demonstraties ga je vooral zelf aan de slag 
aan de hand van de theorie. Het gaat daarbij niet om de technische aspecten van media. De training is 
vooral gericht op de verschillende toepassingen van media, het leggen van verbanden tussen de online 
en offline activiteiten en de rol van de leerkracht tijdens het inzetten van media. Na de training ontvang je 
12 weken lang een opdracht om de informatie in de praktijk te verwerken. 
 

Voor wie: leerkrachten werkzaam in de onderbouw van het basisonderwijs. 

Tijdsinvestering: maximaal 4 uur (inclusief pauze) + enkele praktijkopdrachten. 

 

Praktijkopdrachten: Na afloop van de training gaan de deelnemers twaalf weken aan de slag met 

praktijkopdrachten om de informatie uit de training te verwerken. Deelnemers ontvangen deze opdrachten 

via mail van de trainer. 

Aantal deelnemers:  maximaal 16 deelnemers. 

Resultaat: Na afloop zijn de deelnemers in staat bewuste keuzes te maken en hebben ze ervaren hoe zij 

door middel van interactievaardigheden en het koppelen van online en offline activiteiten meer uit media 

kunnen halen ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen.  

Bewijs van deelname: Na afloop van de training ontvangen de deelnemers van de trainer een persoonlijk 

certificaat als bewijs van deelname.  

Keurmerk en lidmaatschap community Kind & Media: Na de training ontvangt de organisatie vanuit 

Kind & Media een keurmerk voor twee jaar en wordt de school automatisch lid van de community van 

Kind & Media (zie lidmaatschap community).  Daardoor kun je je als leerkracht blijven ontwikkelen. Naast 

een keurmerk ontvang je vier keer per jaar een nieuwsbrief met nieuwe informatie en een preview op 

thema-uitwerkingen die op de site beschikbaar worden gesteld.  Daarnaast kunnen per organisatie twee 

personen gratis deelnemen aan de jaarlijkse inspiratiebijeenkomst. 

Kosten: € 1.100,- ex BTW voor een groep van max. 16 personen. Daarnaast is een eenmalige bijdrage 

van € 250,- ex BTW verplicht ten behoeve van het keurmerk en lidmaatschap van de community Kind & 

Media. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door Kind & Media en wordt gebruikt ten behoeve van 

doorontwikkeling en ondersteuning van professionals (waaronder de community) door middel van nieuwe 

uitwerkingen op de site.   

Op basis van het aantal groepen kan een prijsopgave op maat worden gemaakt, inclusief de bijdrage voor 

Kind & Media. 

Meer informatie 

Neem een kijkje op www.kindmedia.nl  

Heb je interesse in de training? Neem contact op met Clarie Pieters  
basisonderwijs@bibliocenter.nl 
 

http://www.kindmedia.nl/
http://www.kindmedia.nl/
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Voor aanvragen ga naar: 
 
 
 
 
 
 

www.bibliocenter.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
Meer informatie nodig? 
Neem contact op met onze specialisten programmering 0-12 jaar of uw eigen leesconsulent. 
 
Marianne  Grosveld                 tel: 088-2432016  
Clarie Pieters                       tel: 088-2432034 
e-mail:                   basisonderwijs@bibliocenter.nl 
  

mailto:basisonderwijs@bibliocenter.nl
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