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De Bibliotheek voor 
kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen

“EEN KIND DAT 
15 MINUTEN 
      PER DAG LEEST,
LEERT DUIZEND 
NIEUWE WOORDEN 
                PER JAAR!”



Wat kan de Bibliotheek 
betekenen voor kinderdagverblijven

en peuterspeelzalen?
 
 

Een taalrijke omgeving heeft een positieve  
invloed op de taalontwikkeling van baby’s  

en peuters. Dat kan zowel thuis als in   
de kinderopvang zijn. Onderzoek wijst uit  

dat jonge kinderen die regelmatig zijn 
voorgelezen een grotere woordenschat 

hebben en daarmee minder risico 
lopen op een taalachterstand. 

De Bibliotheek heeft een speciaal aanbod 
ontwikkeld voor kinderdagverblijven en 

peuterspeelzalen. 

LOES RIPHAGEN



Het instellingen abonnement
Met dit abonnement kun je zonder extra kosten:  

• Materialen lenen. Je kunt per keer maximaal  
40 boekjes of andere materialen bij de Bibliotheek  
lenen. Op deze manier houd je het aanbod op jouw  
instelling gevarieerd. Je mag de materialen 6 weken  
houden. Verlengen is gratis en er worden geen kosten in  
rekening gebracht als de materialen te laat zijn. 

• De Kamishibai lenen. Het vertelkastje of Kamashibai is een klein draagbaar houten 
koffertje dat je kunt uitklappen. Bij het kastje zitten vertelplaten die gemaakt zijn  
van een prentenboek. Je kunt een vertelkastje met vertelplaten voor een periode van  
4 weken lenen. Kijk voor de titels en meer informatie op onze website. 

• Op bezoek komen in de Bibliotheek. Een gezellig uitstapje met een groepje kinderen 
naar de Bibliotheek in de buurt. Daar worden zij voorgelezen en kunnen zij hun eigen 
boekjes uitzoeken en lenen. 

• Alle kinderen gratis lid maken van de Bibliotheek. Een eigen bibliotheeklidmaatschap 
zodat de kinderen ook thuis kunnen beschikken over meer boeken.

• Eén gratis themakist per jaar lenen. Een project of viering? Wij stellen een pakket met 
boeken samen rond een door jullie gewenst thema.

• Advies krijgen. Ben je benieuwd hoe jullie boekencollectie ervoor staat en wil je  
advies van een deskundige? Wij komen graag langs voor advies over de leesomgeving.  
Het eerste gesprek is gratis.

• Een voorleespakket lenen. Maak een feestje van het voorlezen met een voorleespakket 
van het prentenboek ‘Kleine Kangoeroe’ of de ‘Wiebelbillenboogie’. Naast het boek 
zitten er ook materialen in dit pakket, waaronder een verkleedpak zodat je van het 
voorlezen een echt voorleesfestijn kunt maken. 

  
Je geleende materialen 

verlengen? Ga naar 
     www.bibliotheekwaterland.nl      

  en log in op 
mijn bibliotheek.

Tip

Aanb0d kinderdagverblijven
en peuterspeelzalen



Met een instellingen abonnement kun je tegen gereduceerd tarief* 
gebruik maken van het volgende aanbod:
 

 Een themakist 

Een themakist bevat een collectie speciaal geselecteerde boeken over een gewenst thema, 
bijvoorbeeld ‘verkeer’ of ‘eten en drinken’. Je kunt de kist voor 6 weken lenen en je kunt de 
materialen doorlenen aan ouders. 

 Training voorleescoördinator

Deze training leidt pedagogisch medewerkers op 
tot voorleescoördinator waardoor het voorleesbeleid 
goed is geborgd binnen jouw instelling. De training 
bestaat uit 3 middagen van 3,5 uur waarin je aan de hand 
van filmmateriaal en praktijkervaringen aan de slag gaat. 
Het doel is om een voorleesplan te maken, passend binnen 
het beleid van jouw instelling. 
Verder wordt er aandacht besteed aan de boekencollectie, ouderparticipatie en 
het maken van een plezierige leeshoek. Tussen de bijeenkomsten zit steeds
een aantal weken tijd zodat de theorie in de praktijk kan worden gebracht. 
Na een half jaar is er een terugkombijeenkomst voor alle deelnemers.

Waar:  Centrale Bibliotheek, Purmerend

 Training Interactief voorlezen 

In deze training ga je aan de hand van filmmateriaal en praktijkervaringen aan 
de slag met de verschillende manieren van interactief voorlezen aan baby’s en peuters. 
De training kan ook worden uitgevoerd op de instelling zelf en voor alleen de module 
baby- of alleen de peuterleeftijd. 

Waar:  Centrale Bibliotheek Waterland of op locatie
Duur hele training:  2 x 2 uur - of 2 uur per module

              product                 deskundigheidsbevordering             Voor ouders



 Workshop mediawijsheid 

Deze workshop geeft pedagogisch medewerkers informatie zodat ze ‘mediawijs’ worden 
in hun omgang met de kinderen. Het gebruik van tablets en apps is gewoon in de 
dagelijkse praktijk van kinderen. Hoe speel je hier als opvang op in? Wat zijn geschikte 
apps voor welke leeftijd? Welke educatieve apps zijn er? 

Waar: Centrale Bibliotheek Purmerend of op locatie

 Boekenshow 

Welke nieuwe prentenboeken zijn er en wat kun je voorlezen in de groep? 
Tijdens de boekenshow voor pedagogisch medewerkers bieden wij advies en inspiratie 
rond de nieuwste kinderboeken, bekroonde boeken, goede voorleestitels en boeken 
rond actuele thema’s.

Waar: Op locatie

 Ouderbijeenkomst (interactief) voorlezen
 
Door het inlassen van interactieve momenten tijdens het voorlezen wordt de taal-
ontwikkeling, het verhaalbegrip en de woordenschat  van kinderen nog meer gestimuleerd. 
Met enkele eenvoudige tips kun je ook als ouder interactief voorlezen. 

Duur workshop: 1.5 uur. Computer en beamer noodzakelijk

 Ouderbijeenkomst mediawijsheid

Wat zijn geschikte apps voor welke leeftijd? Welke educatieve 
apps zijn er? In deze workshop leer je er alles over. 

Duur workshop: 1.5 uur. Computer met internet en 
 beamer noodzakelijk

              product                 deskundigheidsbevordering             Voor ouders

*Kijk voor tarieven en data van trainingen op het inlegvel of op www.bibliotheekwaterland.nl.
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Je   nieuwe   
boek wacht  

op je...

kinderboekenweek   2012:   HALLO   WERELD

DE BIEB HELPT 
JE KIND OMHOOG!

Kinderen tot 18 jaar gratis lid! 
(help ons de Bibliotheek te promoten bij 

ouders).

 
Heb je nog vragen? Wil je meer informatie? Heb je andere wensen? 
We komen graag een keer langs.  Je kunt contact opnemen met onze afdeling Educatie 
via educatie@bibliotheekwaterland.nl of 0299-454073.


