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Annemarie

Ellen

Claire

Lilian

Heb je nog vragen? 
Je kunt ons altijd bellen, telefoon 0299 -454 073. 
Of stuur een mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl.

Wij wensen jou en je leerlingen een goed en inspirerend schooljaar toe.

Tot ziens op school of in de Bibliotheek!

Beste leerkracht,

Wij zijn Annemarie van Heems, Claire Beversen, Ellen Otten en Lilian Leber, 
accountmanagers voor het onderwijs. Met veel plezier presenteren wij ons nieuwe 
jaarprogramma voor het schooljaar 2019-2020. 

We hebben een uitgebreid en gevarieerd programma samengesteld, gerelateerd 
aan de kerndoelen. Leesplezier en (digitale) geletterdheid zijn hierin de rode draad. 
Want kinderen moeten veel lezen om hun taalvaardigheid te vergroten en zo 
succesvol te kunnen functioneren in de maatschappij van de toekomst. 
Die toekomst zal mede bepaald worden door technologie, computers, algoritmes en 
robotica. Vandaar dat wij ook veel aandacht besteden aan digitale vaardigheden: 
mediawijsheid, informatievaardigheden en programmeren.

Nieuw in ons jaaraanbod is Scoor een Boek! Een uniek leesprogramma in samenwerking 
met FC Volendam, voor de groepen 5 & 6. Ook hebben we dit jaar voor het eerst een 
programma specifiek gericht op leerlingen die moeite hebben met lezen. Hoe kun je 
het leesplezier bevorderen van leerlingen die dagelijks ondervinden dat lezen moeilijk is 
en wat heb je daar als leerkracht voor nodig? Natuurlijk komen wij graag op school langs 
voor een Boekenshow tijdens de lunch, een ouderavond over social media of een training 
om vrijwilligers te leren hoe ze de leerlingen in de schoolbibliotheek nog beter kunnen 
helpen. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 
Maatwerk is mogelijk.

Onze producten zijn het hele schooljaar aan te vragen, maar als je je aanmeldt 
voor de zomervakantie kunnen we optimaal rekening houden met je voorkeuren.

5
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Foto: Els Broers
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BOEKENSHOW
Een goed begin van het nieuwe schooljaar en veel 
inspiratie voor de Kinderboekenweek. Kom naar onze 
jaarlijkse Boekenshow op dinsdagavond 17 september 
en maak kennis met de nieuwste kinderboeken, 
bekroonde boeken, goede voorleestitels en boeken 
over actuele thema's.

Foto: Els Broers
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Voor leerlingen 
Groepsbezoeken

Tim op de tegels

Het populaire prentenboek Tim op de tegels, geschreven door Tjibbe Veldkamp en Kees de 
Boer, staat in dit programma centraal. Op school komt een pakket met boeken en muziek. 
Een medewerker van de Bibliotheek introduceert het project in de groep en leest voor. 
Daarna krijgen de leerlingen allemaal het prentenboek van Tim mee naar huis en een 
vriendenboekje. Aan de ouders wordt gevraagd om het boek thuis voor te lezen en samen 
met hun kind de ervaringen in het vriendenboekje te schrijven.  

Doelgroep:  Groep 1 en 2
Doel:  Leesplezier bevorderen
 Uitbreiden woordenschat     
 Ouderbetrokkenheid vergroten

Tijd:  30 minuten introductie in de groep
 Het pakket blijft in totaal 4 weken op school
Periode:  Hele schooljaar
Locatie:  Op school en thuis 

Plezier met prentenboeken

Na een korte interactieve presentatie over boeken en 
de Bibliotheek lezen we het boek 'Pas op! Dit boek bijt!' 
van Nicola O'Byrne en Nick Bromley voor. Daarna gaan 
de leerlingen zelf op zoek naar spannende boeken, 
maken ze illustraties en gaan ze spelen met letters 
en woorden. Ook ouders zijn van harte welkom om 
samen met hun kind de Bibliotheek te ontdekken.

Doelgroep:  Groep 1 en 2
Doel:  Leesplezier bevorderen
 Uitbreiden woordenschat
 Wegwijs in de bieb
 Ouderbetrokkenheid vergroten

Tijd:  60 minuten
Periode:  Hele schooljaar
Locatie:  In de Bibliotheek

Begeleiding:  De leerkracht en 1 begeleider
 En ouders natuurlijk!

 Groep
1 & 2

 Groep
1 & 2

9
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NIEUW  De Nationale Voorleesdagen 2020

Ieder jaar komen er veel prentenboeken uit. Het mooiste prentenboek van 
het afgelopen jaar 'Moppereend' van Joyce Dunbar en Petr Horácek staat in januari 
volop in de belangstelling. 

Kleutergroepen zijn welkom in de Bibliotheek 
om te komen genieten van dit bekroonde boek 
of wij komen naar de school toe. Wij lezen het 
verhaal interactief voor. Daarna gaan we zingen 
en een opdracht of een spel doen dat aansluit 
bij het boek.

Doelgroep:  Groep 1 en 2
Doel:  (Voor) Leesplezier bevorderen
 Uitbreiden woordenschat 

Tijd:  45 - 60 minuten
Periode:  Rond de Nationale 
 Voorleesdagen 2020 
 (22 januari t/m 1 februari 2020)
Locatie: Op school of in de Bibliotheek

Begeleiding: In de Bibliotheek zijn twee begeleiders nodig.  
 Op school volstaat de begeleiding van de leerkracht.

 Groep
1 & 2

11

Botje Bij

Bij Botje Bij staat het verband tussen 
ontluikend programmeren, ontluikend 
(gedichten) lezen en het stimuleren van 
de verbeelding bij kinderen centraal. 
Met behulp van de Bee-Bot gaan leerkrachten 
en leerlingen aan de slag met allerlei aansprekende 
activiteiten. De Bee-Bot is een programmeerbare robot 
waarmee de leerlingen zelf een bepaalde route kunnen 
uitstippelen, instellen en doorlopen. Tijdens deze route 
luisteren ze naar gedichten en verhalen en leren deze 
te begrijpen. Ook is er ruimte om gedichten en verhalen 
aan te vullen met hun eigen verhalen.

Doelgroep:  Groep 1 en 2
Doel: Leesplezier bevorderen
 Uitbreiden woordenschat
 Mediawijsheid bevorderen
 Ontluikend programmeren
 
Tijd:  60 minuten introductie + 4 weken de Bee-Bot op school
Periode:  Hele schooljaar
Locatie: Op school

Bijzonderheden: Een medewerker van de Bibliotheek introduceert het programma in de 
 klas en brengt de Bee-Bot robot mee. De Bee-Bot blijft daarna op school 
 en met behulp van de uitgebreide handleiding voor de leerkracht 
 wordt het programma in de 4 weken daarna verder uitgewerkt.

Let op: Dit programma valt in het basisabonnement maar door het gebruik 
 van de Bee-Bot robot zijn er extra kosten verbonden. 
 Zie tarieven op pagina 40.

Groep
1-2

Kennismaken met 
de genomineerde prentenboeken? 

Op 15 januari 2020 om 19.30 uur ben je van harte welkom 

op de inspiratiebijeenkomst Nationale Voorleesdagen. Met onze creatieve 

voorlees- en verwerkingstips maak je voorlezen nog leuker. Stuur ons een 

mail en we houden je op de hoogte: educatie@bibliotheekwaterland.nl.

Tip
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Botje Bij 
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

ˇ
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Digitaal prentenboek maken

Wij geven in de klas een introductie. Daarna maken we met digitale afbeeldingen 
van kunstwerken een verhaal. Dit gebeurt met het programma Storybird. 
Het resultaat presenteren we ook digitaal aan de ouders.

Doelgroep:  Groep 3, 4 en 5
Doel: Leesplezier bevorderen 
 Gedachtenvorming en woordenschat  
 Ouderbetrokkenheid vergroten
 Mediawijsheid bevorderen
 Verhalen schrijven

Tijd:  75 minuten
Periode:  Hele schooljaar
Locatie:  Op school of in de Bibliotheek

Nodig: Wifi, een digibord, computers of chrome-books op school. 

Groep
3-5

13

 Kinderen die 
mee hebben gedaan 

aan de VoorleesExpress 
presteren significant 
beter op tekstbegrip

bron Kunst van lezen

De VoorleesExpress 

In Beemster, Edam-Volendam, 
Landsmeer en Purmerend.

De VoorleesExpress bereikt jaarlijks 5.000 
gezinnen in heel Nederland. Een vrijwilliger 
komt een half jaar lang thuis voorlezen en 
spelletjes spelen om de taalontwikkeling van 
kinderen tussen 2 en 8 jaar te stimuleren. 
De ouders worden er nauw bij betrokken. 

Wil je de VoorleesExpress voor je leerlingen 
inzetten en wil je weten hoe? Kijk op 
www.voorleesexpress.nl of stuur een mail aan 
voorleesexpress@bibliotheekwaterland.nl.

Foto:  Lilian van Rooij Fotografie 
Copyright: VoorleesExpress, 2017
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Eerste leesboekjes

Bibliotheekbezoek waarin letters, leren lezen en de eerste leesboekjes centraal staan. 
De leerlingen luisteren naar het verhaal 'Jubelientje leert lezen' en maken kennis 
met de Bibliotheek. Daarna voeren ze in groepjes opdrachten uit. 
Ouders krijgen de folder 'Je kind leert lezen' mee, met veel tips van de Bibliotheek.

Doelgroep:  Groep 3
Doel:  Leesplezier bevorderen
 Wegwijs worden in de Bibliotheek
 Leren samenwerken 

Tijd:  60 minuten
Periode:  Bij voorkeur aan het begin van het schooljaar
Locatie:  In de Bibliotheek

Begeleiding:  Naast de leerkracht zijn 2 begeleiders nodig 
 om de leerlingen te helpen bij de opdrachten

Groep
3

15

Beestachtig! Lekker lezen over dieren

Er komt een kist vol mooie, spannende boeken over dieren op school. Er zit voor iedere 
leerling iets bij. Leesboeken, maar ook non-fictie. Populaire graphic-novels met veel 
illustraties, dikke boeken maar ook boeken voor leerlingen die moeite hebben met lezen. 
Als de leerlingen 5 boeken hebben gelezen, is hun pasje vol en ontvangen ze een oorkonde. 
Wij introduceren het leesprogramma op school. 

Voor elke leerling is er een prachtige doeposter met puzzels, moppen, raadsels en heel veel 
weetjes. De geleverde boeken worden afgestemd op het leesniveau van de leerlingen. 
Hierdoor is het leesprogramma ook prima geschikt voor het speciaal onderwijs.

Doelgroep:  Groep 3 t/m 8
Doel:  Leesplezier bevorderen
 Uitbreiden woordenschat

Tijd:  Introductie in de klas van 30 minuten
 Boeken blijven 6 weken op school 
Periode:  Hele jaar

Groep
3-8

Voor mij betekent lezen 
ontsnapping en (h)erkenning 

in verhalen, personages, 
werelden, pijn, 

vreugde of verdriet. 

Auteur: Alex Boogers
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Speurneuzen

Met een verhalend en een informatief boek over 'speuren' introduceren we deze 
2 verschillende tekstsoorten. Hierbij laten we veel mooie nieuwe boeken zien als voorbeeld. 
De leerlingen bedenken  wat de verschillen tussen verhalende en informatieve boeken 
zijn en gaan ernaar speuren in de Bibliotheek. Na de speurtocht praten ze met elkaar over 
hun voorkeur. Natuurlijk mogen zij een boek uitzoeken om mee naar school te nemen.

Doelgroep:  Groep 4
Doel:  Fictie / non-fictie onderscheiden 
 Voorkeur bepalen en ervaren dat informatieve boeken ook leuk zijn
 Wegwijs worden in de Bibliotheek

Tijd:  60 minuten
Periode:  Hele schooljaar
Locatie:  In de Bibliotheek

Begeleiding:  Naast de leerkracht zijn 2 begeleiders nodig om de leerlingen 
 te helpen bij de speurtocht

Groep
4

17

Bijzondere boeken!

De Bibliotheek heeft bijna 180.000 boeken. Maar niet elk boek is zomaar een boek. 
We hebben hele bijzondere exemplaren. De klas maakt kennis met een collectie 
bijzondere boeken. Eén exemplaar is een prentenboek zonder tekst. 
Waarom is dat nu zo bijzonder? Omdat iedereen zijn eigen verhaal kan schrijven bij 
dit boek. Dat is ook wat de leerlingen gaan doen: gezamenlijk een 'verhaal' schrijven. 
In tweetallen bedenken de leerlingen wat er op de prenten gebeurt en schrijven dit op. 
Zo ontstaat er een nieuw 'exemplaar' van een bijzonder boek. 
Een boek waar er maar één van is.

Doelgroep: Groep 4
Doel: Verhalen schrijven
 Leesplezier bevorderen
 Leren samenwerken

Tijd: 60 minuten
Periode: Hele schooljaar
Locatie:  Op school of in de Bibliotheek

Groep
4



Jaarprogramma  Schooljaar 2019-2020 1918

Groep
5-8
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NIEUW Scoor een Boek!

Het programma is ontwikkeld in samenwerking met FC Volendam. 
Het zet de kracht van voetbal in voor het stimuleren van leesmotivatie en leesplezier 
bij leerlingen én gezinnen. De leerlingen gaan tien weken lang hun best doen om 
zoveel mogelijk boeken te 'scoren' in de klas. Ze worden hierbij aangemoedigd door 
een sterspeler van FC Volendam en de groep die het meest heeft gelezen wint 
een clinic van FC-Volendam!

Doelgroep:  Groep 5 en 6 
Doel:  Leesplezier bevorderen
 Ouderbetrokkenheid vergroten

Tijd: 2x 30 minuten, 1x 15 minuten
Periode:  februari t/m april 
Locatie:  Op school

Groep
5 & 6

NIEUW Makkelijk Lezen Feest! 
Voor moeilijk lezende leerlingen 

Makkelijk Lezen Feest is een programma gebaseerd op het bekende spel Party en Co. 
Door het juist uitvoeren van verschillende soorten opdrachten in teamverband leren 
kinderen het MLP en de materialen kennen.

Doelgroep:  Bestemd voor (samengestelde groep) leerlingen met leesproblemen 
 uit de groepen 5, 6, 7 en 8.  Minimaal 8 en maximaal 20 leerlingen. 
 Kies de doelgroep dus breder dan alleen leerlingen met dyslexie. 
 Het Makkelijk Lezen Feest maakt onderdeel uit van het 
 groepsbezoekprogramma voor de basisschool.
Doel:  Kennismaking Makkelijk Lezen Plein 
 
Tijd: 60 minuten
Periode:  Hele jaar 
Locatie:  Bibliotheek Purmerend en Volendam

Begeleiding:  Leerkrachten en genteresseerde ouders 

Let op: Dit jaar 
kun je het programma 
Makkelijk Lezen Feest 

gratis afnemen!

Het MLP kent een groepsbezoek, een workshop 
voor leerkrachten, een vragenuurtje en 

Makkelijk Lezen Pakketten
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KiesboeKies

Hoe vind je een lekker leesboek in dat hele grote aanbod? Een goede boekenkiezer 
ben je niet zomaar. Ook als je er geen moeite mee hebt, is het goed om je 'kieskennis' 
verder te verbreden. Tijdens dit groepsbezoek onderzoeken leerlingen hun leesvoorkeur 
met een driestappenplan: de kaft, de achterflap en de binnenzijde van een boek. 
Na elke stap maken zij de balans op: 'Ha, echt iets voor mij' of 'Nee, niks voor mij'. 

 
Doelgroep: Groep 5
Doel:  Strategien ontwikkelen voor de keuze van boeken
 Leesvoorkeur ontwikkelen 
 Argumenteren en mening formuleren
 Leesplezier bevorderen

Tijd:  60 minuten
Periode:  Hele schooljaar
Locatie:  In de Bibliotheek

Begeleiding:  De leerkracht en 1 begeleider

Groep
5

21

If you only read 
the books that everyone 
else is reading, you can 

only think what everyone 
else is thinking

Auteur: 
Haruki Murakamir 

Bliep in de Bieb! 

Voor het maken van werkstukken en spreekbeurten moeten leerlingen 
zelfstandig informatie opzoeken. In de Bibliotheek staat een schat aan informatie. 
Maar hoe vind je die? En wat is een 'Makkelijk Lezen Plein' en wat zijn pictogrammen? 
En al die boeken. Welke kun je echt goed gebruiken voor je werkstuk?

Aan de hand van allerlei zoekopdrachten gaan de leerlingen zelf aan de slag 
in de Bibliotheek.

Doelgroep:  Groep 5
Doel:  Verwerven van informatievaardigheden
 Kennismaken met media, zowel digitaal als in boekvorm
 Wegwijs worden in de Bibliotheek 

Tijd:  75 minuten
Periode:  Hele schooljaar
Locatie:  In de Bibliotheek

Begeleiding:  De leerkracht en 1 begeleider

Groep
5

Jaarprogramma  Schooljaar 2019-2020
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Programmeren is ook een taal

Met de webtool Scratch maken de leerlingen kennis met programmeren. Scratch is een 
leuke en gebruiksvriendelijke programmeeromgeving die heel geschikt is voor leerlingen. 
In plaats van eindeloze regels programmeercodes te typen, maken we gebruik van 
kleurrijke opdrachtblokken en stripfiguren in een online omgeving. Na een korte uitleg 
gaan de leerlingen meteen zelf aan het werk aan de hand van opdrachtkaarten. 
Uiteindelijk presenteren ze hun creaties aan elkaar.

Doelgroep:  Groep 6, 7, 8 
Doel:  Kennismaken met programmeren
 Leren samenwerken en presenteren
 Mediawijsheid bevorderen

Tijd:  90 minuten
Locatie:  In de Bibliotheekof op school

Nodig: Wifi, een digibord, computers of tablets op school. 
 Indien nodig kan de Bibliotheek tablets meebrengen. 

Groep
6 -8

Groep
6 & 7

'BieppStore' - wie krijgt z'n winkelmandje vol? 
Zoekprogramma in de Bibliotheek met tablets

Gewapend met een tablet gaan de leerlingen in groepjes van 4 spelenderwijs op zoek 
naar informatie voor een werkstuk, spreekbeurt of boekbespreking. Ze leren hoe ze 
de catalogus hiervoor kunnen gebruiken. Ook maken ze kennis met verschillende 
kinderboekenschrijvers, verfilmde boeken en gedichten.

Welke groep krijgt het winkelmandje vol? Zij worden beloond met een leuke 
en leerzame (fictieve) app waarmee ze weer verder kunnen zoeken.

Doelgroep:  Groep 6 en 7
Doel: Wegwijs worden in de Bibliotheek
 Kennismaking met apps en de werking van de Appstore 
 (of vergelijkbare stores)

Tijd:  90 minuten
Locatie:  In de Bibliotheek

Nodig: Wifi, een digibord, computers of tablets op school. 
 Indien nodig kan de Bibliotheek tablets meebrengen.

De Bibliotheek is de grootste schatkamer 
van Nederland, vol materialen, ideeën en verhalen.

Via bibliotheekwaterland.nl kunnen scholen beschikken
over digitale databanken zoals krantenarchieven, 

woordenboeken, digitale prentenboeken of informatie 
voor spreekbeurten en werkstukken.

www.jeugdbibliotheek.nl

TipDigitale 
        databanken

Foto: Els Broers



NIEUW Reis mee! 
Kinderboekenweekprogramma

Kinderboeken over voertuigen staan centraal in de Kinderboekenweek 2019, 
die loopt van woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober 2019. De auteur van 
het Kinderboekenweekgeschenk is Anna Woltz. De makers van het Prentenboek van de 
Kinderboekenweek 2019 zijn astronaut André Kuipers en illustrator Natascha Stenvert.

Wij nodigen de bovenbouwgroepen uit voor een feestelijk programma, 
met natuurlijk veel aandacht voor alle bekroonde boeken. Dit keer aansluitend op 
het thema Weekend van de Wetenschap.

Doelgroep:  Groep 6 t/m 8
Doel:  Kennismaken met de bekroonde kinderboeken 
 en de Kinderboekenweek
 Leesplezier bevorderen

Tijd:  60 minuten
Periode:  Rond de Kinderboekenweek 
 (2 t/m 13 oktober 2019)
Locatie:  In de Bibliotheek 

Begeleiding:  Leerkracht en 
 1 begeleider

24 25

Groep
6

25

Kilometer lezen

Dit project stimuleert leerlingen om meer te lezen. In de klas komt een collectie boeken 
te staan. De leerlingen vullen wekelijks op de bijbehorende website in welke bladzijden 
ze hebben gelezen. Dat worden kilometers. Zo reizen ze door een digitaal landschap. 
Onderweg passeren ze verschillende haltes waar ze informatie krijgen over schrijvers, 
boektitels en boekfiguren. De website houdt ook het totaal aantal leeskilometers van 
de klas bij. In de laatste projectweek spelen de leerlingen op de website een leesquiz 
waarbij ze de leesvlag moeten veroveren.

 Doelgroep: Groep 6
 Doel: Leesplezier bevorderen 
    'Leeskilometers' maken
    Elkaar stimuleren om te lezen
    Leren om boeken te beoordelen
    Actief werken met digitale media 

  Locatie:  Op school
 Tijd:  6 weken

Nodig:   Computers met internet

Groep
6 -8

Jaarprogramma  Schooljaar 2019-2020
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Groep
7 & 8

NIEUW  Ben jij wel helemaal wijs? 
Waar of Niet Waar-Nepnieuws

Tijdens deze les wordt duidelijk gemaakt waarom het internet niet altijd is wat het lijkt. 
Ook beseffen de leerlingen na afloop hoe moeilijk het is om echt van onecht te 
onderscheiden. Door tips, trucs, adviezen en voorbeelden van onze gecertificeerde 
mediacoaches weten leerlingen ook wat reclame met hen kan doen.

Let op! Ter voorbereiding geeft de leerkracht een instructie in de klas.
Deze les wordt 3 weken van tevoren toegestuurd.

Doelgroep:  7 en 8
Doel:  Ontdekken van ins en outs van internet
 Verschil leren kennen tussen nieuws en nepnieuws 
 Gebruik van reclame in media 

Tijd:  60 minuten 
Locatie: Op school of in de Bibliotheek 
Periode:  Hele jaar

Groep
7 & 8 NIEUW  2020 - 75 Jaar Vrede  

Tweede Wereldoorlog in Waterland  -  In 2020 wordt herdacht dat het 75 jaar geleden vrede 
werd. Hoe in de regio Groot-Waterland de oorlog en de bevrijding werden beleefd komt 
uitgebreid aan de orde in een educatief programma voor de bovenbouw van het basis - 
onderwijs dat het Waterlands Archief en de Bibliotheek Waterland gezamenlijk ontwikkelen. 
Onderwerpen die behandeld worden zijn bijvoorbeeld: de mobilisatie van 1939, het begin 
van de oorlog, verzet, collaboratie, distributie, Jodenvervolging, dwangarbeid en bevrijding. 
Het programma zal bestaan uit een presentatie, expositie en opdrachten. 

Doelgroep:  Groep 7 en 8  
Doel:  Gebruik leren maken van historische bronnen  
 Kennis verwerven over en waardering krijgen voor regionaal materieel 
 en immaterieel erfgoed  
 Onderzoek doen naar eigen culturele omgeving  

Tijd:  90 minuten  
Periode:   Voorjaar 2020  
Locatie:  Waterlands Archief Purmerend en het Historisch Informatie Punt 
 in de Openbare Bibliotheek in Purmerend 
Begeleiding:  De leerkracht en minimaal 2 begeleiders

Jaarprogramma  Schooljaar 2019-2020

EXTRA 
Het Waterlands Archief heeft ook het programma 
'764 Dagen - Herinneringen van een dwangarbeider'. 
Chris Lenstra (1924-2018) was vijftien jaar toen hij in 
september 1939 met zijn eerste oorlogsdagboek begon. Speciaal 
voor de bovenbouw vertelt zijn dochter dit oorlogsverhaal in de klas. 
Ze neemt tastbare herinneringen mee en het boek 764 Dagen dat najaar 2018 
is verschenen. Informeren en/of reserveren kan via educatie@waterlandsarchief.nl.
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Groep
8 Naar de brugklas! 

Leerlingen van groep 8 stappen na de zomer over naar de brugklas. Dit is een spannend 
moment, want dat betekent een nieuwe school, een nieuwe klas en nieuwe leraren. Maar 
ook boekverslagen of presentaties maken. En ze moeten blijven lezen! Laptop, tablet, 
IPhone, IPad, WhatsAppen, bloggen & vloggen. Het heeft allemaal te maken met lezen.

Aan de hand van een filmpje en spannende zoekvragen maken de jongeren kennis 
met de mogelijkheden van de Bibliotheek, de collectie en het gebouw. 
Zo gaan ze goed voorbereid naar de brugklas.

Doelgroep:  Groep 8
Doel:  Kennismaken met de jongerenafdeling van de Bibliotheek
 Kennismaken met collectie voor jongeren 
 Leesplezier bevorderen
 
Tijd:  60 minuten
Periode:  2e helft van het schooljaar
Locatie:  In de Bibliotheek 

Begeleiding:  De leerkracht 
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Groep
8 Bieb versus Google

Bieb versus Google is een bibliotheekprogramma waarbij leerlingen zoekvaardigheden 
leren toepassen op zowel klassieke als digitale bronnen. Centraal in de les staat 
een wedstrijd waarbij leerlingen in twee groepjes met elkaar strijden wie het snelst 
antwoorden kan vinden op de gestelde vragen. De ene groep zoekt in boeken en 
de andere via Google. Tijdens de bespreking van de resultaten wordt ingegaan op 
de voor en nadelen van het zoeken in traditionele en online media.

Doelgroep:  Groep 8
Doel:  Bevorderen mediawijsheid 
 Informatievaardigheden vergroten  
 Kennismaken met zoekstrategien in verschillende bronnen
 Leren samenwerken
 
Tijd:  90 minuten
Periode:  Hele jaar
Locatie:  In de Bibliotheek 

Jaarprogramma  Schooljaar 2019-2020

Foto: 
Toine Rohner
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Voor leerlingen 
Lenen en lezen 

1 Groepspas. Met een groepspas kan ieder kind een lekker leesboek of informatieboek 
lenen. De boeken worden uitgezocht door de leerkracht of een hulpouder en blijven 
op school. Ook mogelijk: klassikaal ruilen. Maak een afspraak bij de Bibliotheek en je 
kunt samen met de leerlingen regelmatig boeken lenen en ruilen.

 Voor groep 1 t/m 8.

 
2 Iedereen lid van de Bibliotheek! Wie meer leest wordt beter in taal. Het klinkt  

niet alleen logisch, het is ook echt zo. Lezen heeft een bewezen positief effect op 
woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Dit is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school, de ouders en de Bibliotheek.  
In samenwerking met de school maken wij voor elke leerling een bibliotheekpas.  
Zo kunnen alle leerlingen gebruik maken van de uitgebreide mogelijkheden  
van de Bibliotheek en ontdekken ze hoe leuk lezen is!

 Voor groep 1 t/m 8.

3  Vertelkastje met vertelplaten. Een houten kastje waarin je losse prenten schuift. Het 
lijkt een beetje op een theatertje. Je ontvangt het kastje met vertelplaten van de 
mooiste kinderboeken voor 4 weken. Kijk op www.bibliotheekwaterland.nl  
voor de beschikbare titels.

 Voor groep 1 t/m 2.

4  Makkelijk Lezen & Plus Pakketten. Wij stellen een pakket boeken op maat samen  
voor leerlingen die moeite hebben met lezen. Avi-niveau, interesses, leeftijd, thema's; 
we houden overal rekening mee. Vul samen met de leerling het formulier in.  
De leerling haalt zelf het pakket op in de Bibliotheek. Formulieren zijn verkrijgbaar  
in de Bibliotheek, digitaal aanvragen kan op www.bibliotheekwaterland.nl. 
Wij kunnen ook een Plus-pakket maken voor jonge lezers die juist veel sneller en beter 
lezen dan de meeste kinderen van hun leeftijd.

 Voor groep 3 t/m 8.

31

5 Alleen voor jongens! Jongens lezen over het algemeen minder dan meisjes.  
Hoe komt dat? Hoe kun je leesgedrag en leesmotivatie beïnvloeden? Daar is niet veel 
over bekend, maar aan de boeken ligt het niet! Speciaal voor jongens stellen wij een 
collectie samen van spannende, grappige en sportieve boeken. Natuurlijk met bekende 
titels als 'Leven van een loser' en 'Geronimo Stilton', maar ook met minder bekende 
boeken als 'Spinder', 'Hotel de grote L' en 'Toen kwam Sam'. En de meisjes dan?  
Die lezen gewoon mee. Want jongens lezen geen meisjesboeken, maar andersom wel.

 Vanaf groep 5.

6 Leskist 'Stelling van Amsterdam'. Een kist vol informatie, voorwerpen en  
beeldmateriaal over het leven en werken op de forten van de Stelling van Amsterdam 
in de Eerste Wereldoorlog. Inclusief uitgebreide lesbrief.

 Voor groep 5 t/m 8.

7 Europese verhalenkoffer. De Europese Unie heeft een verhalenkoffer voor het 
basisonderwijs ontwikkeld. In de koffer zitten allerlei attributen die betrekking 
hebben op de EU. Samen met de bijgevoegde verhalen en opdrachten kun je op een 
eenvoudige en aansprekende manier Europa als onderwerp in een les verwerken. 
Maar de Verhalenkoffer sluit ook aan bij een les over landbouw, de euro of   
'Nooit meer oorlog'. Voor leerkrachten is een uitgebreide handleiding beschikbaar.

 Voor groep 5 t/m 8.

8 De Vergeten oorlog. De Tweede Wereldoorlog is lang geleden en ver weg. De boeken in de 
koffer 'Vergeten oorlog' brengen deze tijd juist tot leven en besteden ook aandacht aan 
de vergeten onderwerpen van de oorlog. Je ontvangt op school een interessante collectie 
over WOII: de bombardementen op Rotterdam en Middelburg, dwangarbeid, verzet, 
Sinti en Roma, kinderen van 'foute' ouders en nog veel meer. In de leskist vind je daarnaast 
een docentenhandleiding, informatie over de schrijvers en interactieve opdrachten.

 Voor groep 7 en 8.

Belangstelling voor een (groeps)pas of collectie? 
Geef dat aan op het bijgevoegde aanmeldformulier of neem contact op met 
onze accountmanagers.

Nog makkelijker: online aanmelden op www.bibliotheekwaterland.nl.

Jaarprogramma  Schooljaar 2019-2020



Jaarprogramma  Schooljaar 2019-202032

Boekenshow

Geen tijd om zicht te houden op alle nieuwe kinderboeken? Wat moet je nu weer 
voorlezen in de klas? Maak kennis met heel veel kinderboeken! Op dinsdag 17 september 
2019 organiseren wij een gratis Boekenshow voor leerkrachten. Voor advies en inspiratie 
over de nieuwste kinderboeken, bekroonde boeken, goede voorleestitels en boeken over 
actuele thema's. Dit is een goed begin van het nieuwe schooljaar met meteen veel 
inspiratie voor de komende Kinderboekenweek. Natuurlijk krijg je ook veel informatie 
over activiteiten en producten van de Bibliotheek die hierbij aansluiten. 

De school ontvangt een uitnodiging, maar stuur ons een mail 
en we houden je persoonlijk op de hoogte: educatie@bibliotheekwaterland.nl. 
De boekenshow in de Bibliotheek is gratis.

Locatie: Bibliotheek Purmerend 
Wanneer:  17 september 2019 
Tijd:  19.30 uur tot 21.30 uur

Mini-Boekenshow op school
Weinig tijd en toch op de hoogte zijn van de nieuwste kinderboeken? Tijdens onze 
mini-boekenshow frissen wij je kennis op zodat je weer helemaal op de hoogte bent van 
de nieuwste kinderboeken en alle bekroningen. Zo kun je leerlingen goed adviseren, hun 
leesplezier vergroten en een betere boekenkeuze maken voor aanwinsten voor de 
schoolbibliotheek. De mini-boekenshow duurt ongeveer een half uur en kan na schooltijd 
in een team- of bouwoverleg worden gepland, maar bijvoorbeeld ook tijdens de lunch.

Locatie: Op school    
Wanneer:  Op afspraak

Voor leerkrachten
Deskundigheidsbevordering Workshop Leesplezier voor iedereen

Makkelijk lezen 

Iedere leerkracht heeft leerlingen in de groep die moeite hebben met lezen of geen 
zin hebben in lezen. Deze leerlingen hebben heel veel baat bij het maken van veel 
leeskilometers, maar hoe hou je met elkaar het leesplezier en leesmotivatie erin? 
Op een positieve manier!

In deze gratis workshop krijg je handige tips en aanbevelingen om jezelf, je leerlingen 
en hun ouders te ondersteunen bij de bovenstaande doelen.

Je krijgt antwoord op vragen als:
• Hoe ga je samen op zoek naar het juiste boek, hoe zoekt een leerling?                                                        
• Wat voor hulpmiddelen en aangepast leesmateriaal bestaan er?                                                                 
• Bij wie en waar kan ik terecht voor meer ondersteuning?                                                                                   
• Hoe kan ik ouders motiveren om samen met hun kind te lezen?

Locatie: Bibliotheek Purmerend 
Wanneer:  5 november 2019 
Tijd: Aanvang 19.30 uur 
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Vragenuurtje Makkelijk Lezen 
iedere 1e woensdag van de maand 

van 16.00 tot 17.00 uur 
in de Bibliotheek Purmerend.

Tip       Tip voor 
          ouders
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Teamtraining Boekenkring

Hoe krijg je leerlingen enthousiast voor lezen? Uit onderzoek blijkt dat praten 
over boeken bij kan dragen tot een grotere leesmotivatie. Het delen van ervaringen 
over datgene wat gelezen is, zorgt bovendien voor vergroting van het leesbegrip. 

Leerlingen leren door het praten over boeken betere verbanden te leggen – niet alleen 
binnen het verhaal, maar ook in relatie tot hun eigen leven. Ontwikkeling van de literaire 
competentie wordt dat genoemd. De Boekenkring 2.0 is een mooie manier om op een 
zinvolle manier literaire gesprekken te houden met leerlingen.

Tijdens deze teamtraining staat het organiseren van een Boekenkring centraal. 
Met een stapel inspirerende boeken, wordt de training vormgegeven. 
En je kunt er de volgende dag meteen mee aan de slag.

Locatie: Op school
Tijd: 2 uur
Wanneer:  In overleg
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Open Boek 2.0 - cursus voor leescordinatoren

Deze cursus leidt je op tot leescoördinator. We organiseren Open Boek dit schooljaar 
al voor de zevende keer. Meer dan tachtig leerkrachten gingen je voor! 

Met twee leescoördinatoren op een basisschool is het leesbeleid goed geborgd en 
komt er meer eenheid in het leesonderwijs. De invalshoek is leesbevordering. 
Aan bod komen leesbeleving en, interesse, motivatie en literaire competenties. 
Allemaal aspecten die het niveau van begrijpend en technisch lezen verhogen. 
De cursus Open Boek bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2,5 uur en is voor 40 uur 
opgenomen in het Lerarenregister.

Locatie:  Bibliotheek Purmerend
Wanneer:   Start woensdag 8 januari 2020
Aanmelden:  Meld je alvast aan bij educatie@bibliotheekwaterland.nl, dan houden  
 we je op de hoogte. Ook als je meer informatie wilt over de inhoud van  
 de cursus kun je natuurlijk contact met ons opnemen.

+ foto

Foto: Els Broers



3736 Jaarprogramma  Schooljaar 2019-2020 37

Een uitgebreide schoolbibliotheek vergroot het leesplezier. Voor de schoolbibliotheek 
is dus een belangrijke rol weggelegd. Een actueel aanbod dat bestaat uit allerlei 
genres, van strips tot informatie, van pozie tot fantasy, prikkelt kinderen tot lezen.

Een volwaardige Bibliotheek is haalbaar voor elke school. Maak een einde aan verouderde 
collecties en verstofte planken. Met onze hulp kan elke school beschikken over een actueel 
en divers boekenaanbod en goed geïnformeerde hulpouders. Wij geven je graag advies 
over het onderhoud en beheer van de schoolbibliotheek, het schrijven van een collectieplan 
of we kunnen je helpen bij het saneren van de collectie. Wat bieden wij nog meer:

1 Training - Ouders wegwijs maken in de schoolbibliotheek
Ouders spelen een cruciale rol in schoolbibliotheken. Vaak vormen zij de intermediair 
tussen leerlingen en materialen. Niet alleen leerkrachten, maar ook de ouders kunnen 
leerlingen enthousiast maken voor lezen en zo bijdragen aan het leesklimaat op school. 
Kennis van aantrekkelijke, actuele kinderboeken, maar ook meer weten over leesmotivatie 
en kennis van zoek- en kiesgedrag van leerlingen is van belang. In deze training, speciaal 
voor ouders die helpen in de Bibliotheek op school, komt dat allemaal aan bod. 

Onderwerpen in de training: 
• Het actuele jeugdboekenaanbod en criteria voor goede boeken
• Het belang van vrij lezen en leesplezier
• Functies van kinderboeken
• Hoe kiezen kinderen?
• Leesmotivatie en struikelblokken bij het lezen
• Leerlingen helpen met vragen

Locatie:  Bibliotheek Purmerend
Wanneer:  vrijdag 8 november 2019 van 9.30 tot 12.00 uur
Voor wie:  Ouders die helpen in de schoolmediatheek
Aanmelden:  Via educatie@bibliotheekwaterland.nl

Voor school
Haal meer uit de schoolbibliotheek

2 Extra boeken met BoekToer voor de schoolbibliotheek of bij projecten en vieringen
Kinderen die meer lezen worden beter in taal. Maar hoe blijven kinderen enthousiast 
lezen? Onder andere door steeds weer nieuwe en actuele boeken aan te bieden in de 
schoolbibliotheek. Met BoekToer haal je extra boeken in school over diverse onderwerpen. 
Meer keuze en dus meer leesplezier. Mogelijke collecties: eerste leesboekjes, Engelse 
boeken, boeken voor jongens of naar de brugklas. Maar je kunt ook kiezen uit een ruim 
aantal specifieke themacollecties over allerlei onderwerpen zoals dieren, techniek, 
menselijk lichaam of kunst. Genoeg keuze! Sinterklaas- of Kerstboeken aanvragen 
voor 1 november. Deze collecties worden vanaf 2 maanden tot 1 jaar uitgeleend.
 
3  Maak gebruik van schoolWise
SchoolWise is een web-based uitleen- en catalogussysteem voor 
schoolbibliotheken. Het sluit direct aan bij het systeem dat 
Bibliotheek Waterland gebruikt en biedt een uitgebreide portal 
voor leerlingen en leerkrachten. 

4 Haal onze expertise in de school met De Bibliotheek Op School 
Samen werken aan een betere taalvaardigheid, meer leesmotivatie en mediawijsheid 
bij leerlingen. dat is de Bibliotheek op school. School en Bibliotheek gaan 
hiertoe een structurele samenwerking aan. Met vaste 
afspraken en vaste contactpersonen aan beide kanten. 

Dat levert de school het volgende op:
• ondersteuning en adviezen van een professionele leesconsulent  
 vanuit de Bibliotheek
• hulp bij het opzetten en uitvoeren van een opbrengstgericht lees- en mediaplan
• hulp bij het inrichten van een aantrekkelijke schoolbibliotheek
• uitleen van een actuele en gevarieerde collectie om het leesonderwijs te verrijken
• monitoring van de resultaten

Meer weten? 
Neem contact met ons op via educatie@bibliotheekwaterland.nl
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De aanmeldingen ontvangen we graag voor de zomervakantie. 
Bij aanvragen die later binnenkomen, kunnen we niet meer altijd rekening houden
met je voorkeuren. Sommige activiteiten, zoals die van de Kinderboekenweek, 
kunnen volgeboekt zijn. Aanmelden kan met het bijgevoegde aanmeldformulier 
of op www.bibliotheekwaterland.nl.

Je ontvangt aan het begin van het schooljaar een rooster van de geplande bezoeken. 
Als een activiteit niet door kan gaan, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. 
Voor afzeggingen korter dan 2 werkdagen van tevoren, moeten wij helaas kosten in 
rekening brengen. Bij over inschrijving van een bepaald programma word je tijdig 
geïnformeerd. Je krijgt dan het volgend schooljaar bij inschrijving voorrang.

Kijk voor de algemene voorwaarden voor de groepsbezoeken 
ook op www.bibliotheekwaterland.nl.

Aanmelden Tarieven 2019-2020

Om gebruik te kunnen maken van ons aanbod heeft de school 
een basisabonnement van Bibliotheek Waterland nodig. 

Basisabonnement: € 1,15 per leerling met een minimumbedrag van € 115,=

Met het basisabonnement kun je de volgende activiteiten en producten 
zonder bijbetaling afnemen:
• Boeken in de groep. Je krijgt voor 3 jaargroepen* een pas waarmee je 
 klassikaal boeken kunt lenen.
• Gratis bibliotheekabonnement voor elke leerling.
• Voor 2 jaargroepen een groepsbezoek*.
• Programma Makkelijk Lezen Feest
• Boekenshow voor leerkrachten op dinsdag 17 september en 15 januari 2020
• Scholen die gebruik maken van schoolWise krijgen  voor  1 groep naar keuze 
 het programma 'Aan de slag met schoolWise – oefenen in de klas' extra aangeboden.
• Makkelijk Lezen en Plus Lezen Pakketten.
• Vertelkastje met vertelplaten voor 4 weken.
• 2 Boektoercollecties per schooljaar met maximaal 40 banden voor 2 maanden.
• 4 x per jaar de Digitale Onderwijsnieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken 
 en activiteiten.
• Aantrekkelijke korting op onze extra activiteiten en producten.
• Een adviesgesprek over bijvoorbeeld mediawijsheid, leesbevordering 
 of de schoolmediatheek.
 
* Ongeacht het aantal groepen per jaargroep.

De school ontvangt voor het basisabonnement aan het begin van het schooljaar een 
factuur op basis van de opgave van het aantal leerlingen.

Kijk voor tarieven voor extra activiteiten op de volgende pagina.
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Sorry dat ik 
het boek zo laat 

terugbreng, 
maar 't wilde me 

niet loslaten 
 

Loesje 
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Tarieven extra activiteiten 
en producten

  Met abonnement Zonder abonnement 

Extra groepsbezoek 60 minuten € 40,= per groep € 60,= per groep

Extra groepsbezoek 75 minuten € 50,= per groep € 75,= per groep

Extra groepsbezoek 90 minuten € 60,= per groep € 90,= per groep
Voor groepsbezoeken die op school worden uitgevoerd wordt een meerprijs 

van € 20 berekend (reiskosten en reistijd)

Botje Bij € 80,= per groep € 100,= per groep
Botje Bij valt binnen het basisabonnement, 
er wordt echter voor de Bee-Bot een meerprijs berekend van € 40 per school

BoekToer € 43,= per 8 weken € 65,= per 8 weken
Vanaf 40 boeken € 132,= p/j € 200,= p/j

Extra groepspas € 45,= per pas p/j € 70,= per pas p/j

Jongen, pak toch eens een boek! € 40,= per pakket € 60,= per pakket

Leskist Stelling van Amsterdam € 40,= € 60,=

Leskist Vergeten oorlog € 40,= € 60,=

Europese Verhalenkoffer gratis € 40,=

Advies mediacoach € 40,= per uur € 60,= per uur

Boekenshow gratis € 60,= p.p.
Dinsdag 17 september

Informatiebijeenkomst gratis € 60,= p.p.
Nationale Voorleesdagen  
Woensdag 15 januari

  Met abonnement Zonder abonnement 

Deskundigheidsbevordering 1e Advies gratis. Vervolgtraject op basis
en advisering van offerte. Vanaf € 40,= per uur

Mini-Boekenshow op school € 25,= € 40,=

Open Boek voor leescoördinatoren € 300,= per cursist € 370,= per cursist

Ouders in de schoolmediatheek € 10,= per deelnemer € 15,= per deelnemer
Vrijdag  8 november

Presentaties op ouderavonden € 40,= per uur  € 60,= per uur
of voor het schoolteam

Teamtraining Boekenkring € 175,=  € 175,= 

Schrijver op bezoek  Op basis van offerte, afhankelijk van aantal groepen

Organisatie Kinderjury € 75,= per school € 125,= per school
Alleen voor Edam en Volendam

                                  Alle tarieven zijn exclusief BTW. 

 
De school ontvangt aan het eind van het schooljaar een factuur voor de afgenomen extra 
activiteiten en producten. Het tarief van groepsbezoeken die buiten het basisabonnement 
vallen wordt  berekend naar de duur van het programma.

Als je aan het begin van het schooljaar, op basis van dit aanmeldformulier, een overzicht 
van de kosten wilt ontvangen neem dan contact met ons op

NB. Dit aanbod geldt voor alle scholen binnen het verzorgingsgebied van Bibliotheek Waterland: 

Gemeente Edam-Volendam, Gemeente Beemster, Gemeente Landsmeer en Gemeente Purmerend.
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1 t/m 8 Groepspassen  Leesplezier 30

1 t/m 8 Alle leerlingen lid  Leesplezier 30
 van Bibliotheek Waterland Ouderbetrokkenheid vergroten

1 & 2 Plezier met prentenboeken Leesplezier bevorderen 8
  Uitbreiden woordenschat
  Wegwijs in de Bieb
  Ouderbetrokkenheid vergroten

1 & 2 Tim op de tegels Leesplezier bevorderen 9
  Uitbreiden woordenschat
  Ouderbetrokkenheid vergroten

1 & 2 De Nationale Voorleesdagen (Voor)Leesplezier bevorderen 10
  Uitbreiden woordenschat 

1 & 2 Botje Bij  Leesplezier bevorderen 11
  Uitbreiden woordenschat
  Mediawijsheid bevorderen
  Ontluikend programmeren

1 & 2 Vertelkastje met vertelplaten Leesplezier bevorderen 30

3 t/m 5 Digitaal prentenboek maken Leesplezier bevorderen 13
  Gedachtenvorming en woordenschat
  Ouderbetrokkenheid vergroten
  Mediawijsheid bevorderen
  Verhalen schrijven

Voor leerlingen
Overzicht

3 t/m 8 Beestachtig! Leesplezier bevorderen 14
 Lekker lezen over dieren Uitbreiden woordenschat

3 t/m 8 Makkelijk Lezen & Plus Leesplezier bevorderen 30
 Pakketten Ouderbetrokkenheid vergroten

3 1e leesboekjes Leesplezier bevorderen 15
  Samenwerken 
  Wegwijs in de Bieb

4 Bijzondere boeken Verhalen schrijven 16
  Leesplezier bevorderen
  Samenwerken 

4 Speurneuzen Fictie / non-fictie onderscheiden 17
  Voorkeur bepalen
  Wegwijs in de Bieb

5 & 6 Scoor een Boek! Leesplezier bevorderen 18
  Ouderbetrokkenheid vergroten

5 t/m 8 Alleen voor jongens! Leesplezier bevorderen 31

5 t/m 8 Leskist Stelling  Kennismaken met verhaal 31
 van Amsterdam van de Stelling (1880-1914) 
  en historische bronnen

5 t/m 8 Europese verhalenkoffer Kracht van verhalen ervaren 31
  Oriëntatie op ruimte en tijd 

Groep Activiteit Doel Bladzijde Groep Activiteit Doel Bladzijde
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7 & 8 Leeskoffer Vergeten oorlog Leren over Tweede Wereldoorlog 31
  Leesplezier bevorderen

7 & 8 2020 - 75 jaar vrede Leren over de Tweede Wereldoorlog 26
 Kinderen in het Archief 

7 & 8 Ben jij wel helemaal wijs? Mediawijsheid bevorderen 27
  Ontdekken Ins en Outs van internet 
  Verschil nieuws en nepnieuws

8 Biep versus Google Mediawijsheid bevorderen 28
  Informatievaardigheid vergroten
  Kennismaken met zoekstrategieën
  Leren samenwerken

8 Naar de brugklas! Kennismaken jongerenafdeling 29
  Kennismaken met collectie voor jongeren 
  Leesplezier bevorderen

Wij ontwikkelen jaarlijks nieuwe programma's en sommige programma's verdwijnen
uit ons aanbod. Mis je een bepaald programma? Geen nood, op aanvraag kunnen wij 
zo'n programma nog steeds uitvoeren.

5 t/m 8 Makkelijk Lezen Feest Kennismaking Makkelijk Lezen plein  19

5 Bliep in de Biep Verwerven van informatievaardigheden 20
  Kennismaken met media
  Wegwijs in de Bieb

5 Kiesboekies Leesplezier bevorderen 21
  Ontwikkelen leesvoorkeur
  Argumenteren en mening formuleren
  Boeken leren kiezen

6 & 7 'BieppStore' interactief  Wegwijs in de Bieb 22 
 zoeken in de bieb Kennismaking apps 

6 t/m 8 Programmeren is  Kennismaking programmeren 23
 ook een taal Samenwerken en presenteren
  Mediawijsheid bevorderen

6 t/m 8 Reis mee!   Leesplezier bevorderen 24
 Kinderboekenweek Kennismaking bekroonde boeken 
 programma en Kinderboekenweek 

6 Kilometer lezen Leesplezier bevorderen 25
  'Leeskilometers' maken
  Boeken beoordelen
  Actief werken met digitale media

Groep Activiteit Doel Bladzijde Groep Activiteit Doel Bladzijde
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Vakantielezen 
laat kinderen groeien

Tip

Veel basisschoolleerlingen blijken in schoolvakanties een terugval te krijgen in lezen. 
Sommige kinderen gaan wel twee AVI-niveaus achteruit. Want kennis die je nog niet 
helemaal beheerst moet je onderhouden en trainen. Wijs ouders daarom op het belang 
van lezen tijdens de vakanties. Lezen kun je overal en de Bibliotheek is tijdens vakanties 
gewoon open!

Of je downloadt de VakantieBieb. Deze app is een cadeautje van de Bibliotheek 
en gratis te downloaden. Ook een lidmaatschap van de Bibliotheek is niet nodig. 
De VakantieBieb is de hele zomervakantie geopend.

www.vakantiebieb.nl

Jaarprogramma  Schooljaar 2019-2020

Internet is een enorme bron van informatie. Dat is handig als je iets wilt weten of als je 
een werkstuk maakt. Maar om internet goed te gebruiken, heb je goede zoekvaardigheden 
nodig. De Nationale Jeugdkrakercompetitie van de Bibliotheek zorgt ervoor dat leerlingen 
van groep 7 en 8 spelenderwijs beter worden in het zoeken op internet.

Hoe werkt het?
Wekelijks worden er vijf nieuwe krakervragen geplaatst op de website  
www.jeugdkrakercompetitie.nl. Het zijn multiplechoicevragen in verhalende vorm.  
De leerlingen moeten deze vragen binnen tien dagen (op school) oplossen. 

Na afloop van iedere ronde geven wij feedback en lichten de oplossing toe. 
Naarmate de competitie vordert, worden de vragen moeilijker en krijgen de teams 
minder tips en hints. De uiteindelijke finale wordt 'live' uitgezonden uit met de vier 
teams die de hoogste score hebben. De beste drie spelers kunnen prijzengeld, 
of een leuke attentie winnen.

Voor wie:  groep 7 en 8 van het primair onderwijs
Kosten:   € 38,50 per team
Start:   na de meivakantie 

Je kunt zelf bepalen met hoeveel teams je per klas of school meedoet. 
Teams uit heel Nederland en België doen mee aan de jeugdkraker competitie.

De Nationale 
Jeugdkrakercompetitie

Tip
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Uitgave: Bibliotheek Waterland
 Waterlandlaan 40, 1441 MP Purmerend
 0299 454073
 educatie@bibliotheekwaterland.nl
 www.bibliotheekwaterland.nl
Vormgeving: Barbara Lautenbach (Rodi Media, Purmerend)

Tijdens wekelijkse koffieochtenden op school worden ouders op een laagdrempelige 
manier betrokken bij alles wat er op school gebeurt. Aan welke thema's wordt er 
in de klas gewerkt? Welke activiteiten worden er op school georganiseerd? 
Wat houdt het rapport precies in en wat doet een IB leerkracht eigenlijk? 

Op 7 basisscholen in Purmerend zijn inmiddels taalcafés gestart. 
Ook geïnteresseerd in een taalcafé bij jou op school? 
Neem contact op met educatie@bibliotheekwaterland.nl.

Taalcaf


