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Alle kinderen aan het lezen
met Bibliotheek Hoorn op school
We vinden het belangrijk dat kinderen zich
voldoende ontwikkelen zodat zij zich kunnen
redden in onze snel veranderende samenleving.
Hun toekomst hangt sterk af van hun l eesvaardigheid; het is de belangrijkste
21e-eeuwse vaardigheid!
Goede en gemotiveerde lezers hebben vaak plezier
in lezen. En wie plezier heeft in lezen, leest veel en
leert daardoor beter en sneller. Maar ook de b
 redere
waarde van lezen mag niet worden onderschat.
Lezen kan ons leren om onszelf en de ander beter te
begrijpen. Het prikkelt de verbeeldingskracht en kan
troost, hoop of juist inspiratie bieden. Zijn dit niet de
belangrijkste vaardigheden die onze kinderen in de
toekomst nodig hebben?
Veel kinderen in Nederland verlaten de basisschool
met een leesachterstand van g
 emiddeld twee jaar.
Op 15-jarige leeftijd is 17,9% van de j ongeren
bovendien laaggeletterd. Alarmerende cijfers,

die vragen om een gerichte aanpak. De Bibliotheek
Hoorn is de vanzelfsprekende partner voor de
basisscholen om de taalontwikkeling onder
leerlingen te stimuleren en het leesplezier
te vergroten.
Wij willen ieder kind dezelfde kansen bieden door
álle kinderen aan het lezen te krijgen. We s treven
naar een bibliotheek lidmaatschap voor alle
kinderen zodat zij altijd en overal toegang hebben
tot een rijke en gevarieerde collectie boeken. Samen
werken we naar 100% bereik onder alle leerlingen
binnen de gemeente Hoorn.
Met plezier presenteren wij ons vernieuwde aanbod
voor het basisonderwijs. Uitgebreide uitleg over
de opbouw van het aanbod staat in de Leeswijzer
op pagina 5.
Graag tot ziens op school of in de bibliotheek!
Paul Groot
Directeur de Bibliotheek Hoorn

Heb je nog vragen?
Neem contact op met de specialisten van ons team Educatie.
educatie@bibliotheekhoorn.nl
0229 - 219 441
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Leeswijzer
Vol trots presenteren wij in deze brochure
ons vernieuwde educatieve aanbod
voor het basisonderwijs,
ingaand in schooljaar 2019/2020.
In het eerste deel tref je ons
basisaanbod: ‘Bibliotheek Hoorn
op school’. Alle leerlingen worden
lid van de Bibliotheek Hoorn zodat
zij altijd boeken kunnen lenen.
Met dit lidmaatschap hebben zij
toegang tot een g
 evarieerde en
uitgebreide collectie boeken.
De activiteiten die zonder v erdere
kosten bij ‘Bibliotheek Hoorn op
school’ zijn inbegrepen staan
uitgebreid beschreven op 
pagina 8 tot en met 15 met 
details over wanneer en waar
deze plaatsvinden en voor wie
de a
 ctiviteit bedoeld is.

In het tweede deel van de
brochure, pagina 18 tot en met
25, vind je ons Modulaire Aanbod.
Diensten en producten die een
aanvulling of v erdieping zijn op
‘Bibliotheek Hoorn op school’.
Deze bouwstenen zijn niet
inbegrepen in het basisaanbod
en zijn bedoeld om het totaalpakket goed af te stemmen op
de specifieke behoeften en vragen
van jouw school. De activiteiten
uit het modulaire aanbod
zijn alleen beschikbaar voor
scholen die gebruik maken van
‘Bibliotheek Hoorn op school’.

Als laatste het hoofdstuk
schoolWise en bijbehorende
diensten. Schoolwise is het
software programma dat de
collectie van de schoolbibliotheek
verbindt met die van de openbare
bibliotheek. Alle voordelen van
Schoolwise en uitgebreidere
informatie staan op pagina 26.

Helemaal achterin is een index o
 pgenomen waar je makkelijk kan zoeken naar activiteiten voor specifieke
doelgroepen, voor op school of in de bibliotheek.
De prijzen vermeld in deze brochure zijn exclusief BTW.
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Bibliotheek
Hoorn op school
Dit is ons basisaanbod. Hierbij worden alle
leerlingen lid van de Bibliotheek Hoorn zodat
zij overal en altijd boeken kunnen lenen.
De bijbehorende activiteiten zijn zonder
verdere kosten bij ‘Bibliotheek Hoorn
op school’ inbegrepen.
Jaarlijks (evaluatie)gesprek
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Bibliotheek Hoorn op school

De investering voor het basisaanbod Bibliotheek Hoorn op School is
€ 10,- per leerling. Hiermee bieden wij gezamenlijk dagelijks aandacht
voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

Jaarlijks (evaluatie)gesprek
Wanneer je bij ons het basisaanbod ‘Bibliotheek Hoorn
op school’ afneemt, vinden we het belangrijk dat ons 
aanbod aansluit bij de behoeften van je school. Daarom
komen we een keer per jaar praten over jullie behoeften op
het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid,
om ons aanbod voor het volgende jaar in overleg met de
scholen aan te scherpen en te updaten. In dit gesprek 
zullen we de monitorresultaten van de school bespreken,
en eventueel nieuwe doelen vaststellen op het gebied van
leesbevordering en digitale geletterdheid.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:

leescoördinatoren
op school
60 minuten
gratis (inclusief in basisaanbod
Bibliotheek Hoorn op school)

Inspiratiebijeenkomst
leescoördinatoren
Twee keer per jaar komen de leescoördinatoren van alle
basisscholen in de bibliotheek bijeen voor een inspiratie-
sessie. Deze staat in het teken van leesbevordering in de
klas en regelmatig organiseren we op deze middag een
interessante gastlezing. Het is ook een goed moment voor
scholen om ervaringen uit te wisselen. In september zal deze
inspiratiesessie in het teken staan van de Kinderboeken-
week. We bespreken de bekroonde boeken en je krijgt de
lesideeën mee. In april zal steeds een nieuw thema
gekozen worden.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:
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leescoördinatoren
Centrale bibliotheek
120 minuten
gratis (inclusief in basisaanbod
Bibliotheek Hoorn op school)

Om kinderen te stimuleren tot lezen en te enthousiasmeren
voor boeken is het voor een leerkracht handig om op de
hoogte te zijn van het huidige kinderboekenaanbod. Een
keer per jaar nodigen we alle leerkrachten uit om naar de
bibliotheek te komen voor een boekenshow. We laten onze
nieuwste boeken zien, halen de juweeltjes uit de collectie,
en brengen je in korte tijd weer op de hoogte van de
nieuwste aanwinsten in boekenland.
Doelgroep:
Locatie:
			
			
Duur:
Kosten:

leerkrachten groep 1-8
1x in de Centrale
1x in de Kersenboogerd
1x in de Risdam
60 minuten
gratis (inclusief in basisaanbod
Bibliotheek Hoorn op school)

Bibliotheek Hoorn op school

Boekenshow
voor leerkrachten

Workshop boekenkring
voor leerkrachten op school
De boekenkring is een succesvolle manier om de 
leescultuur in je groep te bevorderen. Kinderen delen
hun l eeservaringen en komen op nieuwe ideeën. De
boekenkring kent veel varianten en leuke werkvormen,
zodat je hem i edere keer weer anders kunt inzetten en
het een i nspirerende werkvorm blijft. Om leerkrachten
handvatten te bieden om de boekenkring in te zetten in
de klas, organiseren we de workshop boekenkring voor
het team leerkrachten op de school.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:

leerkrachten groep 1-8
op school
90 minuten, op afspraak
gratis (inclusief in basisaanbod
Bibliotheek Hoorn op school)
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Bibliotheek Hoorn op school

Dyslexie en leesmotivatie
adviesgesprek
Veel kinderen hebben moeite met lezen. Zij vinden lezen
vaak niet leuk, omdat het veel inspanning kost. Toch is het
van belang dat deze kinderen hun tegenzin overwinnen
en plezier in lezen krijgen. De Bibliotheek Hoorn heeft een
specialist voor dyslexie-advies op maat, die de behoeften
van de school in kaart brengt en de school op de hoogte
brengt van beschikbare materialen.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:

leescoördinatoren, leerkrachten
op school
60 minuten
gratis (inclusief in basisaanbod
Bibliotheek Hoorn op school)

Ouderworkshop
interactief voorlezen
Ouderbetrokkenheid speelt ook bij het stimuleren van lezen
een grote rol. Speciaal voor ouders komt een leesconsulent
van de bibliotheek een workshop interactief voorlezen
geven. Dit kan bijvoorbeeld gepland worden op een
koffie-ochtend of op een afgesproken tijdstip.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:
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ouders
op school
45 minuten
gratis (inclusief in basisaanbod
Bibliotheek Hoorn op school)

Tijdens de Kinderboekenweek in oktober ontvangt de school
een lespakket om aan de slag te gaan met het thema van
de Kinderboekenweek. Dit pakket bevat creatieve lesideeën
voor de onder-, midden- en bovenbouw, zodat er in alle
klassen mee gewerkt kan worden door de leerkrachten op
school. Daarbij krijgt de school promotiematerialen om de
Kinderboekenweek zichtbaar te maken in de school.
Doelgroep:
Locatie:
Kosten:

leerkrachten groep 1-8
op school
gratis (inclusief in basisaanbod
Bibliotheek Hoorn op school)

Bibliotheek Hoorn op school

Kinderboekenweek

Nationale
Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende
leesbevorderingscampagne voor leerlingen in groep 7 en 8.
Voor 1 december organiseert de school een eigen wedstrijd
met de leerlingen. De school meldt de trotse winnaar direct
aan voor de vervolgrondes. In februari/ maart organiseert de
Bibliotheek Hoorn de voorronde voor alle scholen in Hoorn.
Wint je kampioen? Dan wordt hij/zij uitgenodigd voor
de kwartfinale, de halve finale en uiteindelijk de
landelijke finale.
Doelgroep:
Locatie:
			
Periode:

leerlingen groep 7/8
op school en voorronde Hoorn
in de Centrale bibliotheek
voor 1 december

Kosten:

gratis (inclusief in basisaanbod
Bibliotheek Hoorn op school)
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Bibliotheek Hoorn op school

Nederland Leest Junior
November is de maand van Nederland Leest Junior. Ieder jaar
is er een speciaal thema en wordt er een boek gekozen voor
kinderen van 10-14 jaar. Voor groep 7/8 ontvangt de school
een boekenpakket met 32 boeken en een lesbrief, waarin het
discussiëren met kinderen centraal staat. Wil je meer dan
één pakket ontvangen voor je school? Dan kun je deze tegen
kostprijs bestellen (in juni).
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
Kosten:

groep 7/8
n.v.t.
november
gratis (inclusief in basisaanbod
Bibliotheek Hoorn op school)

Nationale
Voorleesdagen
Voor de Nationale Voorleesdagen staat de voorleestas klaar
voor de groepen 1/2. In deze tas vind je het prentenboek van
het jaar met daarbij allerlei lesideeën en speelsuggesties
om dit boek te gebruiken in je lespraktijk. Ook bevat de
tas promotiematerialen om de Nationale Voorleesdagen
zichtbaar te maken.
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
Kosten:
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leerkrachten groep 1/2
op school
januari
gratis (inclusief in basisaanbod
Bibliotheek Hoorn op school)

Natuurlijk willen we graag dat de samenwerking tussen
school en bibliotheek ook resultaat oplevert. Om dat te
checken, gebruiken we de Monitor de Bibliotheek op school.
Door elk jaar de monitor in te vullen, ontstaat een helder
beeld van de veranderingen bij leerlingen, leerkrachten en
ouders. De monitorresultaten worden gebruikt als basis
bij het vaststellen van nieuwe leesbevorderingsdoelen en
informatievaardigheden. De monitorresultaten zullen ook
besproken worden in het jaarlijkse evaluatie gesprek.
Doelgroep:
			
Locatie:
Periode:
Kosten:

leescoördinatoren, leerkrachten
en leerlingen groep 5-8
op school
januari
gratis (inclusief in basisaanbod
Bibliotheek Hoorn op school)

Bibliotheek Hoorn op school

Monitor de Bibliotheek op school

Poëzieweek
Op de laatste donderdag van januari is het gedichtendag en
dat is de start van de poëzieweek. Een mooie gelegenheid
om aandacht te besteden aan poëzie in de klas. Daarvoor
ontvangt de school een digitaal lespakket in het thema van
de poëzieweek waar in groep 4-8 mee gewerkt kan worden.
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
Kosten:

groep 4-8
op school
eind januari
gratis (inclusief in basisaanbod
Bibliotheek Hoorn op school)
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Bibliotheek Hoorn op school

Groepsbezoek
bibliotheek groep 3
(Het Muizenhuis)

Groep 3 komt op bezoek in de bibliotheek en vindt daar Het
Muizenhuis. Tijdens het groepsbezoek, dat een uur duurt, gaan
de kinderen zelf onderzoeken en experimenteren met ruimte,
vanuit kind- en muisperspectief. Door het gebruik van echte
materialen en een handversje wordt het hele lichaam van de
kinderen aangesproken. Er wordt gewerkt vanuit zowel de
boeken als de digitale media van Het Muizenhuis.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:

leerlingen groep 3, hun leerkrachten en ouders
in de bibliotheek
60 minuten
gratis (inclusief in basisaanbod
Bibliotheek Hoorn op school)

Leeskilometerwedstrijd
Voor groep 6 organiseren we in maart en april de
Leeskilometerwedstrijd. Gedurende een week bezoeken
we alle basisscholen met onze Leeskilometerquiz, met
leestips om kinderen te enthousiasmeren veel te gaan
lezen. Ieder kind krijgt een boekenworm-kaart om de
gelezen bladzijdes bij te houden en een kaart met een
leuke verrassing. Tijdens een periode van vier weken lezen
de leerlingen zoveel mogelijk bladzijdes. De klas met de
meeste ‘kilometers’ wint een schrijversbezoek van een
echte kinderboekenschrijver. Wil je met meer klassen
meedoen, dan alleen met groep 6? Dan kun je de
materialen en de quiz bijboeken voor € 40,- per klas.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
			
Kosten:
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Leerlingen groep 6
op school
30 minuten, leeskilometerquiz
en vier weken lezen
gratis (inclusief in basisaanbod
Bibliotheek Hoorn op school)

Aan het einde van groep 8 worden de leerlingen 
uitgenodigd in de bibliotheek voor een leuke activiteit.
Het is de bedoeling leerlingen wegwijs te maken en te laten
zien wat de bibliotheek hen te bieden heeft wanneer ze
straks op het VO zitten.
Doelgroep:
Locatie:
			
Duur:
Kosten:

leerlingen groep 8
Centrale bibliotheek, Kersenboogerd
of Risdam
60 minuten
gratis (inclusief in basisaanbod
Bibliotheek Hoorn op school)

Bibliotheek Hoorn op school

Groepsbezoek
bibliotheek groep 8
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modulair
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Modulair aanbod

Schrijversbezoek
Kinderen vinden het leuk om een schrijver of illustrator
te ontmoeten, het liefst van een auteur waarvan ze het
boek h
 ebben gelezen of besproken in de klas. Voor een
goede voorbereiding en voorpret op het bezoek heeft
de Bibliotheek Hoorn een werkboekje voor in de klas en
we brengen boeken van de schrijver naar de school.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:

leerlingen groep 1-8
in de bibliotheek of op school
60 minuten
Afhankelijk van het aantal groepen.
Voor één groep: € 265,-, maar nodig je een
schrijver uit voor drie groepen, dan zijn de
totale kosten € 345,- (€ 115,- per groep).

Botje Bij
De Bee-Bot is een gele robotbij. Het is een p
 rogrammeerbare
robot voor het basisonderwijs. Door met de Bee-Bot aan
de slag te gaan leren leerlingen de beginselen van het
programmeren en wordt het logisch denken gestimuleerd.
We komen een introductieles geven en laten Botje Bij dan
een week achter in de klas om er zelf mee verder te gaan.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:
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leerlingen groep 1/2
op school, op afspraak
60 minuten
€ 60,-

Het prachtige van het prentenboek Vergeet-me-nietje is
dat het én woord én beeld geeft aan de emoties van
vriendschap. Vriendschap is immers een onderwerp dat
zich niet laat vangen in tekst alleen. In deze lessen gaan
kinderen meer doen dan lezen en het beantwoorden van
vragen. Ze gaan kijken, doen, beleven, voelen en maken.
Dit pakket bestaat uit twee lessen die gaan over
verhaallijnbegrip, letterlijk en figuurlijk taalgebruik,
beeldende vorming en erfgoed. Hierna vergeten kinderen
Henri Matisse en het poëziealbum nooit meer.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:

Modulair aanbod

Vergeet-me-nietje

leerlingen groep 3/4
op school, op afspraak
2 x 60 minuten
€ 120,-

Bas en Daan
In twee lessen voor groep 3 en 4 maken de kinderen kennis
met het prentenboek Bas en Daan, de verhaalfiguren en de
verhaallijn. Zij ervaren het perspectief van Bas en Daan
en dat van de lezer door het spelen van een kansspel,
genaamd Blingo. In de activiteiten rond dit boek spelen
zintuigen een belangrijke rol.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:

leerlingen groep 3/4
op school, op afspraak
2 x 60 minuten
€ 130,- (incl. materiaalkosten)
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Modulair aanbod

Het Donker
Inspireer je leerlingen met het prachtige prentenboek
Het donker van Jon Klassen. Door dieper in het boek te duiken
doen kinderen informatie op die zij gebruiken in een beeldende
tekenopdracht over het huis van Laszlo. In Laszlo’s huis wordt
uiteindelijk een Ledverlichting aangelegd met geleidende verf
door het maken van een stroomkring.
Thema’s die uitgewerkt worden zijn: bang zijn, donker en
licht(bronnen), wonen en elektriciteit/stroomkring. Een
verdiepend literatuurproject over licht en donker met een
leuke techniek-opdracht.

Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:

leerlingen groep 5/6
op school, op afspraak
2 x 60 minuten
€ 150,- (incl. materiaalkosten)

Gids in Boekenland
Tijdens de lessen van Gids in Boekenland gaan kinderen
in gesprek met elkaar over boeken en worden ze elkaars
gids bij het maken van keuzes. Een landkaart, wegwijzers
en een vragenkompas helpen de leerlingen hierbij. Ook
maken ze kennis met verschillende genres en leren ze hoe
ze deze kunnen herkennen. De gelezen boeken noteren ze in
hun paspoort. In de laatste les wordt het project feestelijk
afgesloten met een tentoonstelling in de vorm van een
landkaart, over het kiezen van boeken en het indelen van
boeken in bestaande en zelfverzonnen genres.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:
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leerlingen groep 5/6
op school, op afspraak
2 x 60 minuten
€ 260,- (incl. materiaalkosten)

In de klas staat een replica van het Italiaanse monument
La Bocca della Verità. Volgens de legende staat het beeld
bekend als een eeuwenoude leugendetector. De legende
vertelt dat van ieder die zijn hand in de mond steekt en een
leugen uitspreekt, de vingers afgebeten worden. Klassikaal
wordt het boek ‘Het geheim van de afgebeten vingers’
van Rindert Kromhout, samen met tien andere boeken
gepresenteerd. Leerlingen geven in het diepste geheim hun
top drie aan op speciale stembriefjes uit het werkschriftje.
De kinderen die hun hand met het stembriefje in
de Mond van de Waarheid steken ervaren een spannende
sensatie. Durven de kinderen erachter te komen of ze
de waarheid spreken?
Tijdens dit project gaan de leerlingen de gekozen
boeken lezen. Daarna geven ze opnieuw hun top drie
door aan La Bocca della Verità. Klassikaal wordt
besproken of de verwachting van het boek klopt met
de uiteindelijke beoordeling.

Modulair aanbod

La Bocca della Verità

Doelgroep:
Locatie:
Duur:
			
Kosten:

leerlingen groep 6
op school, op afspraak
project van 5 weken,
3 x 60 minuten
€ 200,-

Sam and Dave
De kinderen uit de bovenbouw maken kennis met de
Engelse versie van het prentenboek Sam & Dave dig
a hole. Het boek wordt geïntroduceerd aan de hand van
het legendarische hoofdstuk Down the rabbit hole uit de
klassieker Alice in Wonderland. De kinderen ontrafelen de
Engelse tekst van Sam & Dave dig a hole, ondersteund door
de prenten, in woord en betekenis. Zo komen zij tot het
totale verhaal.
In de tweede les vergelijken de leerlingen het spreekwoord
‘appels met peren vergelijken’ met de Engelse variant.
Kinderen verwerken de spreekwoorden in een
kunstzinnige opdracht.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:

leerlingen groep 7/8
op school, op afspraak
2 x 60 minuten
€ 130,- (incl. materiaalkosten)
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Modulair aanbod

Les cyberpesten
Cyberpesten is pesten via de digitale media. Dit zijn social
media zoals YouTube, Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram,
SnapChat, WhatsApp en chatrooms. Het is heel g
 emakkelijk
om via internet dreigende berichten te versturen,
belastende foto’s of filmpjes te plaatsen of iemand uit te
schelden. Tijdens de les Cyberpesten besteden we aandacht
aan dit probleem en krijgen de leerlingen tips over wat je
kunt doen als je online wordt gepest.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:

leerlingen groep 6-8
op school
60 minuten
€ 60,-

Extra groepsbezoek
bibliotheek
Binnen het basisaanbod ‘Bibliotheek Hoorn op school’
komen groep 3 en groep 8 de bibliotheek bezoeken. Wil je
met je klas een keer een extra groepsbezoek organiseren
in de bibliotheek, bijvoorbeeld voor groep 1/2? Dan ben je
van harte welkom. In overleg met onze leesconsulenten
stemmen we de inhoud van zo’n extra bezoek af en
uiteraard begeleiden we de groep.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:
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leerlingen groep 1-8
In de bibliotheek, op afspraak
60 minuten
€ 60,-

Speciaal voor leerlingen die niet vanzelfsprekend de
bibliotheek bezoeken en die bezig zijn de Nederlandse taal
te leren, organiseren we een groepsbezoek. De leerlingen
uit de nieuwkomersklas maken kennis met verschillende
soorten boeken die je kunt vinden in de bibliotheek.
Na afloop mogen ze zelf een boek kiezen om te lenen.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:

Modulair aanbod

Groepsbezoek
bibliotheek
nieuwkomers

nieuwkomersklassen
in de bibliotheek
60 minuten
€ 60,-

Cursus Open Boek
Deze cursus leidt leerkrachten op tot leescoördinatoren
en is erop gericht meer eenheid te brengen in het
leesonderwijs. In deze praktische cursus maak je kennis
met inspirerende werkvormen, veel nieuwe boeken,
geschiedenis van de jeugdliteratuur, en worden
verbindingen gelegd tussen voorgezet technisch lezen,
het maken van werkstukken en kinderboeken. De cursus
eindigt met de opdracht een realistisch lees- en mediaplan
te schrijven voor de eigen school.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:

leerkrachten groep 1-8
op school, op afspraak
4 x 180 minuten
€ 300,- per deelnemer

23

Modulair aanbod

Begeleiding bij
het maken van
mediawijsheidbeleid
Het wordt steeds belangrijker voor scholen om een goed
beleid te formuleren rond mediawijsheid en digitale
geletterdheid. Onze mediacoach kan daarbij helpen. Samen
met de mediacoach formuleer je een visie en stel je leerdoelen
op voor de school. Dit resulteert in een mediawijsheidplan
voor de hele school.
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
Kosten:

directie en leescoördinator
op school
op afspraak
€ 200,-

Collectieadvies schoolbibliotheek
Veel scholen hebben de behoefte om hun eigen
schoolbibliotheek up-to-date te maken. Maar hoe doe je
dat? Welke boeken zou je moeten afschrijven en welke moet
je juist aanschaffen? Hoe bepaal je wat je nodig hebt voor
de kinderen bij jou op school? De bibliotheek kan hierin
adviseren en begeleiden. Ook een workshop saneren voor
het team behoort tot de mogelijkheden.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:
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directie en team
op school
op afspraak
prijs op maat

Ouders zijn met leerkrachten en bibliotheek, de
belangrijkste leesbevorderaars voor leerlingen.
Kinderen met ouders die thuis aandacht besteden aan lezen
en boeken hebben een aantoonbaar grotere w
 oordenschat
dan kinderen die thuis weinig of niet lezen of worden
voorgelezen. We komen graag op uw ouderavond om het
belang van lezen en het leesplezier van kinderen onder de
aandacht te brengen van ouders.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:

Modulair aanbod

Ouderbijeenkomst op school

ouders
op school
60 minuten
€ 60,-

Ouderbijeenkomst mediawijsheid
Media-opvoeding is voor ouders een steeds belangrijker
aandachtspunt. Het is wijs om kinderen bewust en s electief
met het media-aanbod om te laten gaan. Hoe zorg je
ervoor, dat ze de inhoud van dat aanbod kritisch kunnen
beschouwen, bij het gamen, internetten, lezen en tv-kijken.
Wat doet je kind op internet? Wat mag je kind van jou op
internet? Hoe stel je regels? Waar zitten de gevaren van het
internet, maar zeker ook: waar zitten de kansen? Daarover
gaat deze ouderavond.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:

ouders
op school
60 minuten
€ 240,-
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Schoolwise
SchoolWise is het software programma dat de
collectie van de schoolbibliotheek verbindt met
die van de openbare bibliotheek.

SchoolWise

_ ________________________________________________

Portal lessen:
werken met schoolWise
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________________

28

28

27

SchoolWise

SchoolWise
Al veel scholen maken succesvol gebruik van het
systeem schoolWise.
SchoolWise is een computersysteem, speciaal ontwikkeld
voor schoolbibliotheken. Wie schoolWise gebruikt, verbindt
de collectie op school met collectie van de openbare
bibliotheek, waar leerlingen gratis kunnen reserveren.
Zo wordt de schoolbibliotheek een echte opstap naar de
grotere collectie van de openbare bibliotheek. SchoolWise
heeft een kindvriendelijke catalogus en biedt via de portal
direct toegang tot relevante, betrouwbare en bruikbare
websites en filmpjes. Het lees- en leengedrag van l eerlingen
is in schoolWise eenvoudig te volgen door docenten én
wie schoolWise heeft, kan de leesprestaties meten met
Bibliotheek Monitor.
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
Kosten:

schoolbibliotheek
op school
n.v.t.
€ 350,- per jaar

Portal lessen:
werken met schoolWise
Voor de leerlingen van groep 5 en 6 is een lessenreeks
van drie lessen waarin het werken met de portal b
 innen
schoolWise wordt uitgelegd. In de eerste les worden
bibliotheekmaterialen gereserveerd die in de tweede les
in een bezoek aan de bibliotheek worden opgehaald. In
de derde les worden specifiekere interessante gebruikers-
mogelijkheden getoond. Deze portallessen zijn een tweede
bibliotheek contactmoment in een doorgaande lijn tussen
groep 3 bezoeken en groep 8 bezoeken. We maken gebruik
van de digitale leermiddelen die in de klassen aanwezig zijn.
Doelgroep:
Locatie:
Duur:
Kosten:
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leerlingen groep 5 en 6
op school, op afspraak
3 x 60 minuten
€ 180,-
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