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Prentenboeken
Ted van Lieshout: Boer Boris gaat naar zee
Thema’s: strand, vakantie, zee, boerderij

Britta Teckentrupp: Ssst! De tijger slaapt
Thema’s: jarig zijn, feest, raadsels

Marlies Verhelst: Feestmaal voor de Koning
Thema’s: verjaardag koning, wilde dieren, eten, diefstal

Leo Timmers: Een huis voor Harry
Thema’s: katten, verdwalen, verkeer, vriendschap

Veronique Caplain: Bang voor de wolf
Thema’s: angsten, voorlezen

Angela McAllistor: Bentje en de bruine beer
Thema’s: vriendschap, seizoenen, speuren

Joyce Dunbar: Moppereend
Thema’s: boosheid, spelen, vriendschap

Tjibbe Veldkamp: Maar eerst ving ik een monster
Thema’s: fantasie, monsters, repeteerverhalen, slapengaan





Kleuters en letters
Voor groep 1 en 2

Lezen verrijkt je wereld! Het opent deurtjes naar een 
andere wereld en het stimuleert de fantasie. Lezen is 
tegenwoordig echter veel meer dan alleen maar ‘gewone’ 
boeken. Ook digitaal zijn er oneindig veel aansluitende 
mogelijkheden in de klas.

In het project Kleuters en Letters gaan de kinderen 
spelenderwijs aan de slag met letters. Hierbij wordt op een 
speelse manier de koppeling gemaakt tussen “aan de slag 
met prentenboeken” en “digitale geletterdheid”. 
Wekelijks vormt een prentenboek het uitgangspunt, 
waaraan verschillende activiteiten kunnen worden 
opgehangen. Denk hierbij aan knutsels, woordkaarten en 
buitenspel. Maar daarnaast ook aan de inzet van de Bee-
Bot, digitale prentenboeken en bijpassende apps.

Thema’s: leesplezier & digitale geletterdheid
Uitvoering: 30 minuten introductie in de klas door een 
medewerker van de bibliotheek of uitvoering door de 
leerkracht
Projectduur: 6 weken
Locatie: school

Maximaal 30 leerlingen per project.





Dierenfeest
Voor groep 3 en 4

Dierenfeest is een leesprogramma waarbij leerlingen door 
in groepsverband veel boeken te lezen op ontdekkingsreis 
gaan. De kinderen gaan Igor IJsbeer helpen met het vinden 
van vriendjes waarmee hij naar het dierenfeest kan gaan. 
Tijdens zijn tocht ontdekt hij ook steeds nieuwe plaatsen en 
gebieden op aarde.

Door zoveel en zo vaak mogelijk te lezen, helpen de 
kinderen Igor vooruit op zijn ontdekkingstocht. Als dit lukt 
staat iedereen misschien wel een heel gezellig feestje te 
wachten… Een uitdagend leesprogramma voor leerlingen 
uit groep 3 en 4.

Thema’s: leesplezier
Uitvoering: door de leerkracht
Projectduur: 6 weken
Locatie: school

Maximaal 30 leerlingen per project.

















Schrijfworkshop
Voor groep 6, 7 en 8

Lizzy Klaver en de Ongeschreven Brieven is een spannend 
boek over het meisje Lizzy (12) en haar vrienden Sam en 
Gosse die samen op zoek gaan naar Lizzy’s vader, die 
negen jaar geleden verdween. Hij was betrokken bij een 
strijd in het binnenste van de aarde. Tijdens hun zoektocht 
moeten Lizzy en haar vrienden het opnemen tegen 
vreemde wezens en duistere krachten. Na het voorlezen uit 
het boek van Lizzy Klaver gaat de schrijver in op het boek 
en het schrijfproces. 

Vervolgens gaat Nathan met de kinderen in gesprek over 
verhalen en fantasie, in de vorm van boeken, maar ook bij 
films en games. Tijdens de activiteit krijgen de leerlingen 
een schrijfopdracht waarin ze het verhaal van Lizzy Klaver 
zelf mogen afmaken. De nadruk ligt hierbij op het schrijven 
van het verhaal en het gebruiken van je fantasie: alles mag 
en niets is te gek. 

De klas wordt begeleid en na afloop volgt een korte 
terugkoppeling. 

Thema’s: schrijven van fantasieverhalen
Uitvoering: 60 minuten door Nathan van de Wouw, 
beschikbaar op vrijdagen in overleg 
Locatie: school

Maximaal 30 leerlingen per project.













Hackshield Schrijfworkshop
Voor groep 6, 7 en 8

Lizzy Klaver en de Ongeschreven Brieven is een spannend 
boek over het meisje Lizzy (12) en haar vrienden Sam en 
Gosse die samen op zoek gaan naar Lizzy’s vader, die 
negen jaar geleden verdween. Hij was betrokken bij een 
strijd in het binnenste van de aarde. Tijdens hun zoektocht 
moeten Lizzy en haar vrienden het opnemen tegen 
vreemde wezens en duistere krachten. Na het voorlezen uit 
het boek van Lizzy Klaver gaat de schrijver in op het boek 
en het schrijfproces. 

Vervolgens gaat Nathan met de kinderen in gesprek over 
verhalen en fantasie, in de vorm van boeken, maar ook bij 
films en games. Tijdens de activiteit krijgen de leerlingen 
een schrijfopdracht waarin ze het verhaal van Lizzy Klaver 
zelf mogen afmaken. De nadruk ligt hierbij op het schrijven 
van het verhaal en het gebruiken van je fantasie: alles mag 
en niets is te gek. 

De klas wordt begeleid en na afloop volgt een korte 
terugkoppeling. 

Thema’s: schrijven van fantasieverhalen
Uitvoering: 60 minuten door Nathan van de Wouw, 
beschikbaar op vrijdagen in overleg 
Locatie: school

Maximaal 30 leerlingen per project.

Spelenderwijs digitaal weerbaar worden, en leren hoe je 
desinformatie herkent en omgaat met nepnieuws. Dat is de 
bedoeling van HackShield in de Bieb. 

HackShield in de Bieb is een Augmented Reality 
Quest waar kinderen in groepsverband de strijd tegen 
desinformatie aangaan. Met een tablet gaan zij op 
zoek naar in de bieb verstopte QR-magneten waarmee 
nepnieuws opgespoord wordt. Daarna gaan de spelers 
in boeken, kranten en andere betrouwbare bronnen op 
zoek naar de échte informatie, om zo desinformatie uit de 
bibliotheek te verbannen. 

HackShield is een online spel over cybercriminaliteit. Via 
deze game worden kinderen opgeleid tot Junior Cyber 
Agents die zichzelf en hun omgeving kunnen beschermen 
tegen online gevaar. HackShield is er al voor scholen en nu 
is er ook een speciaal spel voor in de bibliotheek.

Thema’s: desinformatie en nepnieuws
Uitvoering: 60 minuten door medewerker Bibliocenter
Locatie: Bibliotheek

Maximaal 30 leerlingen per project.



Abonnementen
Abonnementen die digitaal vóór 29 juli 2022 zijn 
aangevraagd via de website worden omstreeks 
1 september per post op school bezorgd. 

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

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

Let op: de themacollecties en wisselcollecties zijn 
verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.



Inschrijven
In de brochure zijn de activiteiten en projecten ingedeeld per groep. Het kostenoverzicht is op een losse pagina bijgevoegd. Wil je 
een project, abonnement of collectie bestellen? Alle aanvragen doe je via de website: www.bibliocenter.nl. Ga naar Scholen en 
instellingen en kies voor Basisonderwijs. Maak dan je keuze voor abonnementen, producten of collecties aan de linkerzijde. Via 
de button Product bestellen word je eerst gevraagd een account te maken. Dit is voor de hele school of voor jou als leerkracht, 
want je kunt meerdere accounts maken per school. 

Als je een bevestigingsmail hebt ontvangen en je account hebt geactiveerd, kun je inloggen en de gewenste producten bestellen 
door het bestelformulier in te vullen. Let op: je geeft ook direct aan voor welke periode je een product wilt ontvangen, ook bij de 
wissel- en themacollecties. De beschikbare data geven aan wanneer een product nog beschikbaar is. Als je hierover vragen hebt, 
dan stuur een mail naar basisonderwijs@bibliocenter.nl.

Plaats je je aanvragen vóór 29 juli 2022 dan ontvang je van ons de planning aan het begin van het schooljaar. Als een product 
niet meer beschikbaar is staan er ook geen data die je kunt kiezen. 
De bestelde bibliotheekabonnementen ontvang je omstreeks 1 september 2022.

Annuleren
Projecten en activiteiten kun je tot uiterlijk 1 week van tevoren kosteloos annuleren. Thema- en wisselcollecties kun je uiterlijk 
3 weken van tevoren kosteloos annuleren. Bij een niet tijdige annulering zijn we genoodzaakt de volledige kosten in rekening te 
brengen.

Meer informatie nodig?
Neem contact op met onze specialisten of je eigen leesconsulent op school:
Gaby Hellenbrand tel: 088-2432005   E-mail:             basisonderwijs@bibliocenter.nl
Marianne Grosveld tel: 088-2432016  




