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Lezen brengt je verder
Of je als kind nu zelf leest of voorgelezen wordt: boeken maken je slimmer, wereldwijzer
en blijer. Want (voor)lezen:
 vergroot de woordenschat;
 verbetert de spelling en grammatica;
 brengt andere werelden dichterbij;
 stimuleert de fantasie en creativiteit.
Lezen is dus niet alleen leuk, maar ook belangrijk. Voor, tijdens en na de schoolperiode.
Als bibliotheek delen we graag onze kennis met iedereen die werkt in de kinderopvang
en het primair onderwijs. Dit doen we onder de naam ‘de Bibliotheek op school + de
kinderopvang’. We geven bijvoorbeeld workshops over interactief voorlezen en over
het creëren van een prettige leessfeer in de klas. Ook zorgen we voor een wisselende
boekencollectie op school, waarin ieder kind een boek vindt dat bij hem of haar past.
Zo krijgen kinderen meer plezier in lezen, pakken ze eerder zelf een boek en maken ze
elkaar enthousiast om te lezen.
Daarnaast vinden we het belangrijk om kinderen mediawijzer te maken. Veel kinderen
weten al vroeg hoe tablets, telefoons en computers werken, maar nog niet hoe ze daar
verstandig mee omgaan. Via een interactief programma leren we hun het verschil tussen
het zoeken naar informatie online en in boeken. Ook geeft de specialist media tijdens
ouderbijeenkomsten uitleg over het mediagebruik van nu. Hierdoor worden kinderen en
ouders zich bewuster van de digitale wereld waarin zij leven.
In deze brochure lees je wat we voor jouw school of kinderopvang, de kinderen en hun
ouders, maar ook voor het team kunnen doen. We hebben ons aanbod ingedeeld in
doelgroepen. Zo kun je meteen kijken bij het voor jou meest interessante gedeelte.

voor de (voor) leescoördinator
voor het team
voor in de groepen
voor de ouders

Wil je meer weten?
Wij geven je graag een toelichting. Bel of mail naar
Bibliotheek Rotterdam, accountmanagers (010) 2816 305
accountmanagers@bibliotheek.rotterdam.nl
www.bibliotheek.rotterdam.nl/onderwijs
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Wat is
de Bibliotheek
op school?
Steeds meer Rotterdamse scholen doen mee met de
Bibliotheek op school. Het zijn er nu al 135!
Doet jouw school al mee?
De Bibliotheek op school is een landelijk programma. Bibliotheken en het onderwijs
werken met elkaar samen, met als doel dat leerlingen meer leesplezier krijgen, taalvaardiger
en mediawijzer worden. Doet jouw school mee, dan werk je constructief aan het verbeteren
en verdiepen van je leesonderwijs en aan de digitale geletterdheid van je leerlingen.

Hoe het werkt:
Boekencollectie

Je school krijgt een mooie boekencollectie te
leen van Bibliotheek Rotterdam. Leerlingen
mogen de boeken op school en thuis lezen.

Advies en ondersteuning van
leesconsulent

Ook krijg je als school minimaal 50 uur
ondersteuning en advies van een
leesconsulent en/of specialist media
van onze bibliotheek. Hoe je deze
samenwerking invult, bepaal je zelf
door een keuze te maken uit ons aanbod.
3

Er zijn drie varianten:
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De wisselcollectie

De webcollectie

De jaarcollectie

We stellen een actuele
collectie boeken voor je
school samen, voor alle
groepen.

Leerlingen vanaf groep 5
bestellen zelf één keer
per zes weken maximaal
drie boeken bij de
bibliotheek. Dat doen ze
via een kindvriendelijke
webshop. De lagere groepen
ontvangen van ons
drie keer per jaar een
wisselcollectie.

Eén keer per schooljaar
ontvangt je school
een ruime, actuele en
gevarieerde collectie
boeken voor de leerlingen
van alle groepen. Wij stellen
de collectie voor je samen.

Tarief: € 6,65 per leerling

Tarief: € 5,65 per leerling

Je krijgt van ons drie
collecties per jaar, zodat er
altijd genoeg te kiezen is.

Tarief: € 5,65 per leerling

Doet jouw school (nog) niet mee met
de Bibliotheek op school?

Sommige activiteiten zijn een vast
onderdeel van het programma
van de Bibliotheek op school, te
herkennen aan het pinnetje . Deze
activiteiten neem je standaard af.
Andere activiteiten die we aanraden,
herken je aan het lampje .

Ook dan kun je een beroep op ons doen.
In dat geval betaal je per activiteit.

Jaaroverzicht

In een jaaroverzicht leggen we met elkaar de
doelen, afspraken en activiteiten vast.
Tijdens het schooljaar hebben de
leescoördinator van school en de
leesconsulent van Bibliotheek Rotterdam
regelmatig overleg om te kijken of de
samenwerking goed en volgens planning
verloopt.

Alle Rotterdamse peuters
verdienen een vliegende start!
Peutergroepen die aangesloten zijn
bij een dBos-school kunnen nu ook
meedoen met het programma de
Bibliotheek op school.

Gratis abonnementen

Doet jouw school mee, dan mogen alle
teamleden een gratis persoonlijk
bibliotheekabonnement aanvragen.
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Dit zeggen leerkrachten van de Fatimaschool
over hun ervaringen met de Bibliotheek op school:

Over leesplezier

“Elke dag vrij lezen betekent
écht lezen wat je leuk vindt
en zelf hebt uitgekozen.”
Over de collectie

Over de expertise van de bibliotheek

“Iedere keer als er een
nieuwe krat binnenkomt,
zijn de kinderen benieuwd
naar welke boeken erin
zitten.”

“De leesconsulent is de
contactpersoon die helpt
en inspiratie geeft.”
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Meer hierover lees je op de website van de Fatimaschool.
www.fatimarvko.nl/bibliotheek-op-school-2/

Cursus voorleescoördinator

menu

Vind je een doorgaande leeslijn
belangrijk? Deze cursus leidt pedagogisch
medewerkers op tot voorleescoördinator.
Als voorleescoördinator zorg je ervoor dat
voorlezen een vaste plek krijgt in het
beleid van je instelling en introduceer je
activiteiten die het leesplezier bevorderen.
Collega’s kunnen bij jou terecht met
vragen over voorlezen.

In de cursus leer je welke boeken geschikt
zijn voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Je
leert hoe je boeken kunt inzetten bij het
bereiken van de pedagogische basisdoelen
en hoe je zorgt voor een prettige
voorleesomgeving. Ook hebben we het
over onderwerpen als ouderbetrokkenheid
en hoe je, met activiteiten en door
verschillende manieren van voorlezen,
de kinderen bij een prentenboek betrekt.

Wat: Basiscursus voor
voorleescoördinatoren
Doel: Een gecertificeerde
voorleescoördinator
Doelgroep: Pedagogisch
medewerkers die werken met
kinderen tussen 0-4 jaar
Duur: 3 dagdelen
Tarief: 3 uur binnen dBos /
€ 210,- buiten dBos

Als afsluiting schrijf je een eigen
voorleesplan voor de organisatie waar je
werkt.
7
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Neem je leesbevordering serieus, dan is
het fijn als je op school ten minste één
leescoördinator hebt. De basis voor
elke nieuwe leescoördinator is de cursus
Open Boek 2.0. In deze cursus leer je hoe
je jeugdliteratuur inzet om het leesplezier
bij de leerlingen te bevorderen en wat
goed leesbeleid inhoudt. Je ontvangt
tips en trucs hoe je – samen met je
leesconsulent – ook de rest van je team
enthousiast en kundig maakt.
Tevens maak je een praktisch leesplan
voor je school.

menu

De schoolbibliotheek opgefrist
Wil je een schoolbibliotheek
opzetten? Of de huidige opfrissen?
Hoe pak je dit aan en hoe richt je
deze aantrekkelijk in? Een goede en
actuele collectie is de basis voor
leesonderwijs. Je kunt bij ons
terecht voor verschillende adviezen,
waar je direct zélf mee aan de
slag kunt, op het gebied van:
 collectie;
 inrichting;
 vergroten van leesplezier;
 SchoolWise, hét digitale 	
bibliotheeksysteem (voor meer 
informatie, neem contact op met één
van onze accountmanagers).

Wat: Basiscursus voor leescoördinatoren
Doel: Een gecertificeerde leescoördinator PO
Doelgroep: Leerkrachten
Duur: 4 dagdelen
Tarief: 4 uur binnen dBos /
€ 350,- buiten dBos

VO O R D E ( VO O R ) L E E S C O Ö R D I N ATO R

VO O R D E ( VO O R ) L E E S C O Ö R D I N ATO R

Cursus Open Boek 2.0

Wat: Hulp bij het actualiseren,
onderhouden en/of inrichten van je
schoolbibliotheek
Doel: Een actuele en gevarieerde
collectie in een prettige leesomgeving,
waar kinderen hun weg vinden
Doelgroep: Leescoördinatoren
Tarief: Binnen dBos aantal uren in
overleg / buiten dBos offerte

Een goed gefundeerd
(voor)leesplan
Effectief werken aan leesplezier begint
met een goed (voor)leesplan. In zo’n plan
formuleer je de visie van je school
of kinderopvang op leesplezier.
Het leesplan is een combinatie van
leesbeleid en een praktisch activiteitenplan
voor het hele schooljaar. Het zorgt ervoor
dat er binnen je school of kinderopvang
structureel aandacht is voor leesplezier.

De (voor)leeshoek nog
aantrekkelijker maken?

Wat: Advies en ondersteuning bij het
schrijven van een (voor)leesplan
Doel: Structureel werken aan een prettig
leesklimaat
Doelgroep: (Voor)leescoördinatoren
Tarief: 2-6 uur binnen dBos /
65,- per uur buiten dBos

Onze leesconsulenten
helpen je er graag mee!
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Presentatie
de Bibliotheek op school

Verdiepingscursus
leesbevordering

De leescoördinator van school en de
leesconsulent van de bibliotheek geven
samen een presentatie aan het team.
Hierin laten zij de rol van de Bibliotheek
op school zien, bespreken ze hoe het team
de expertise en de uren van de
leesconsulent optimaal kan en wil inzetten
en wat van elkaar kan en mag worden
verwacht.

Deze cursus is voor leerkrachten die
hun kennis over leesbevordering willen
verbreden. De cursus bestaat uit acht
workshops en interactieve presentaties,
verdeeld over vier dagdelen door het
schooljaar heen. Voorbeelden van
workshops zijn: Jeugdliteratuur nu! en
Creatief schrijven in de klas.
Je kunt de hele cursus volgen of je
aanmelden voor één middag.

VOOR HET TEAM

Wat: Verdiepingscursus
Doel: Verbreding van je kennis over
kinderboeken, lezen en leesbevordering
Doelgroep: Leerkrachten basisonderwijs
Duur: 4 dagdelen
Tarief: 4 uur binnen dBos /
€ 350,- buiten dBos

Wat: Een presentatie over
leesbevordering op de school
Doel: Draagvlak binnen het team om
met elkaar enthousiast aan de slag te
(blijven) gaan met leesbevordering
Doelgroep: Het hele team
Tarief: 1-3 uur binnen dBos

Leesplezier stimuleren:
dubbel leesplezier
Leerkrachten en pedagogisch medewerkers
die het leesplezier van kinderen vergroten,
dragen bij aan een betere toekomst voor
hen. Onze leesconsulenten delen graag hun
kennis en kunde met het team: hoe zorg
je ervoor dat je leerlingen lezen echt leuk
gaan vinden? Hoe haal je het meest uit
(interactief) voorlezen, boekpromotie, vrij
lezen, theaterlezen, poëzie, leesgesprekken
en de boekenkring?
Wat: Een workshop over leesbevordering
op school of de kinderopvang
Doel: Vergroot enthousiasme voor lezen
Doelgroep: (Deel van een) team
Tarief: 2-4 uur binnen dBos /
vanaf € 130,- buiten dBos
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VOOR HET TEAM

Het team stelt haalbare doelen op het
gebied van leesbevordering en activiteiten.
Aan scholen die starten met de Bibliotheek
op school wordt tijdens de presentatie
verteld wat de deelname inhoudt, wat het
doel en de toegevoegde waarde is.

home

Ik lees voor (0 tot 4 jaar)

Wat: Een praktische en inspirerende
workshop over voorlezen
Doel: Leesbevordering, een opgefriste
basiskennis over voorlezen en handvatten
om draagvlak voor voorlezen te creëren
binnen het team
Doelgroep: Team pedagogisch
medewerkers
Tarief: 3 uur binnen dBos / € 195,- per
team buiten dBos

Interactief voorlezen on the job
(2 tot 6 jaar)
Interactief voorlezen aan kinderen van
2 tot 6 jaar: hoe doe je dat eigenlijk?
Deze training vindt plaats on the job:
terwijl de pedagogisch medewerker of
leerkracht voorleest in de groep.
Een leesconsulent van de bibliotheek
geeft vooraf uitleg, waarna je zelf aan
de slag gaat en de consulent meekijkt.
Na afloop krijg je (positieve) feedback
en tips.
Wat: Tips van een leesconsulent voor
een voorleessessie en feedback en
suggesties naderhand
Doel: Meer en beter interactief
voorlezen
Doelgroep: Pedagogisch medewerkers,
leerkrachten groep 1 en 2
Tarief: 1 uur binnen dBos /
€ 65,- per uur buiten dBos
(max. 3 personen per uur)
Tip: Volg eerst de workshop interactief
voorlezen (zie Leesplezier stimuleren:
dubbel plezier). Dan ben je extra goed
voorbereid

De bibliotheek biedt je ondersteuning door:
 Een presentatie vooraf. We bereiden de
leerkrachten voor en motiveren hen om mee
te doen met het invullen van de vragenlijst.
 Een presentatie na afloop.
We p
 resenteren de uitkomsten aan het
team en kijken samen naar wat goed gaat
en wat beter kan.

Meten = weten:
leesplezier nader bekeken
Wat weet je over het leesgedrag van jouw
leerlingen en waarom ze wel of niet graag
lezen? Wat leveren de inspanningen op van
jou als leerkracht, om het lezen te
stimuleren? Om inzicht te krijgen in het
leesklimaat van school, kun je gebruik
maken van inZicht. Deze vragenlijst hebben
we zelf ontwikkeld op basis van onze
ervaringen met de landelijke monitor van
de Bibliotheek op school (zie hieronder)
en op basis van wensen van Rotterdamse
scholen en de bibliotheek zelf. Jaarlijks
vullen leerlingen, leerkrachten en
leescoördinatoren op een door henzelf
gekozen tijdstip deze vragenlijst in.
inZicht is gebruiksvriendelijk en snel.

Je kunt ook meedoen met de landelijke
monitor van de Bibliotheek op school.
Hiermee vergelijk je de uitkomsten van
jouw school met de resultaten van scholen
uit heel Nederland.
Wat: Digitale vragen voor leerlingen,
leerkrachten en leescoördinatoren
waarbij de antwoorden de school kunnen
helpen in het bijstellen van het leesplan
Doel: Effectievere leesbevordering door
middel van een planmatige cyclus van
meten, analyseren, doelen en werkwijze
bepalen en uitvoeren
Doelgroep: Team
Tarief: 8 uur
14
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Met deze training verbreed en verdiep
je je basiskennis op het gebied van
voorlezen aan kinderen van 0 tot 4 jaar.
Er is aandacht voor het belang
van voorlezen, verschillende
ontwikkelingsniveaus en
BoekStart. Je leert meer over de rol die
boeken kunnen spelen bij de pedagogische
basisdoelen voor het jonge kind in de
kinderopvang. De training gaat ook over
hoe je ouders enthousiast maakt, interactief
voorlezen en natuurlijk: leesplezier.
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Hoe bestel je boeken voor de
webcollectie? (groep 5 t/m 8)

Bijblijven en inspiratie opdoen
Elk jaar verschijnen er meer dan duizend
nieuwe kinderboeken, maken vele
kinderboekenschrijvers hun debuut
en worden er allerlei onderzoeken
gepubliceerd over leesinterventies en
de effecten van (voor)lezen. Ook worden
er jaarlijks programma’s bedacht op het
gebied van leesbevordering en digitale
geletterdheid. Wil je op de hoogte blijven
van al deze ontwikkelingen? Bibliotheek
Rotterdam organiseert bijeenkomsten
waar we je bijpraten en inspireren. Deze
zijn meteen een goede gelegenheid om
te netwerken en ideeën met elkaar uit
te wisselen.

Voor leerlingen van groep 5 tot en met 8
kan je school kiezen voor een webcollectie.
Bij deze webcollectie hoort een website
waarop leerlingen zelf (papieren) boeken
bij de bibliotheek bestellen. In deze workshop vertellen we de leerkrachten van deze
groepen hoe de site werkt en hoe je als
leerkracht het bestelproces in goede banen
leidt.

Wat: Een presentatie op school met
uitleg over de bestelwebsite
Doel: Optimaal gebruikmaken van de
bestelwebsite
Doelgroep: Leerkrachten van groep 5
tot en met 8
Tarief: 1 uur

Voor actuele informatie over deze
bijeenkomsten: volg ons op
www.facebook.com/groups/
deBibliotheekopSchoolRotterdam
of kijk op www.bibliotheek.rotterdam.nl/
onderwijs

Instellingsabonnement
Bezoek de bibliotheek tijdens
openingstijden en zoek op je gemak
(thema)boeken uit die je in de groep wilt
gebruiken.

Wat: Netwerk- en
inspiratiebijeenkomsten
Doel: Kennis van actuele ontwikkelingen
met betrekking tot leesbevordering en
digitale geletterdheid
Doelgroep: Team
Duur: 1 dagdeel
Tarief: 2 uur per leerkracht binnen dBos /
€ 40,- buiten dBos

Wat: Een bibliotheekabonnement
waarmee je tot maximaal 20
materialen per keer kunt lenen in een
bibliotheekvestiging naar keuze
Doel: Zelfgekozen (thema)boeken in de
school
Doelgroep: Pedagogisch medewerkers en
leerkrachten
Tarief: € 56,- per abonnement per jaar
Meer informatie:
www.bibliotheek.rotterdam.nl/word-lid
Je kunt bij ons ook vertelplaten lenen!
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Kinderen online:
samen, leuk en veilig
Soms lijkt het wel of kinderen
mediavaardig worden geboren. Bijna alle
gezinnen hebben een tablet en kinderen
hebben op steeds jongere leeftijd een
smartphone. Ben je benieuwd hoe kinderen
media gebruiken? Wil je weten hoe je als
pedagogisch medewerker media op een
leuke en verantwoorde manier in de groep
kunt inzetten? Of op welke manier je
als leerkracht ouders kunt helpen bij het
mediagebruik van hun kinderen? Je leert
het in deze workshop waarvan we de
inhoud in overleg bepalen.
Wat: Een workshop over mediagebruik
Doel: Inzicht in het gebruik van media
door kinderen en het verantwoord
inzetten van media in de groep
Doelgroep: Team
Tarief: 5 uur binnen dBos /
€ 325,- buiten dBos

VOOR HET TEAM

VOOR HET TEAM
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De bieb leest voor

Peutertheater tijdens de
Nationale Voorleesdagen

Een medewerker van de bibliotheek komt
voorlezen in je groep of in de bibliotheek.
Van tevoren bepalen we met elkaar over
welk thema we gaan voorlezen.
Natuurlijk kun je je ook laten verrassen.
Waar mogelijk nemen we extra materialen
mee die bij het verhaal passen, zoals speelen leermaterialen. Kinderen hoeven niet
alleen te luisteren: hoe meer interactie,
hoe beter. Afsluitend praten we na met
de kinderen. Bij deze activiteit zijn ook de
ouders van harte welkom.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat
elk jaar een prentenboek centraal.
Het Prentenboek van 2021 is Coco kan het!
Een lief boek over het krijgen van
zelfvertrouwen. Bezoek met je peutergroep
tijdens de Nationale Voorleesdagen een
voorstelling die speciaal is gemaakt
rond het prentenboek van het jaar. Laat
de hoofdpersonen uit het boek voor de
kinderen echt tot leven komen in
één van de theaters van Bibliotheek
Rotterdam. In onze knusse zalen zit je altijd
dicht bij het podium waardoor de peuters
een echte theaterervaring krijgen.

Wat: Een voorleesactiviteit in de groep
Doel: Meer leesplezier
Doelgroep: Peuters en kleuters
Tarief: 1 uur binnen dBos / € 35,buiten dBos

Wat: Een voorstelling voor peutergroepen
in een bibliotheektheater tijdens de
Nationale Voorleesdagen
Doel: Kennismaking met theaterbezoek
en verdieping van de leesbeleving
Doelgroep: Peuters
Data: 20 januari in de Centrale Bibliotheek,
in week 4 ook in bibliotheektheaters van
Ommoord en IJsselmonde
Tarief: € 3,- per persoon
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Zin in lezen: de kunst afkijken

Battelen in ‘Boeken versus
Google’ (groep 7 en 8)

Leesplezier bij kinderen opwekken
en versterken: dit doen onze leesconsulenten
met verschillende activiteiten in de
groepen. Bijvoorbeeld met theaterlezen,
boekpromotie en interactief voorlezen
in alle groepen. Ter voorbereiding op de
Voorleeswedstrijd geven we een workshop
voorlezen. Ook sluiten we, in overleg, graag
aan op thema’s die spelen in de groep.
De leerkracht doet bij elke les actief mee
en ‘kijkt de kunst af’.

Boomoctopussen en fluitende egels?
Kinderen geloven soms dat die bestaan,
want: ‘het staat toch op internet?’ Na deze
les weten leerlingen van groep 7 en 8 dat
Google snel is en bijna overal beschikbaar,
maar ook dat niet alle websites even
betrouwbaar zijn. Ze leren dat je in boeken
vaak de juiste informatie vindt, maar dat
het vinden ervan soms wat langer duurt en
dat de informatie niet altijd up-to-date is.
In een wedstrijd zoeken de leerlingen naar
het antwoord op verschillende vragen.
De ene groep zoekt in boeken, de andere op
internet. Welke groep vindt de juiste
antwoorden het snelst? Het wordt een
superspannende strijd.

Wat: Een leesbevorderende activiteit in
de klas verzorgd door de leesconsulent
Doel: Gemotiveerde leerkrachten en
leerlingen die blij worden van lezen
Doelgroep: Leerkracht met leerlingen
Tarief: 1,5 uur binnen dBos /
€ 97,50 buiten dBos

Wat: Wedstrijd in offline en online
informatie opzoeken
Doel: Kinderen die informatie- en
zoekvaardigheden weten toe te
passen op zowel klassieke als
digitale informatiebronnen
Doelgroep: Groepen 7 en 8
Tarief: 2 uur binnen dBos /
€ 130,- buiten dBos

Wegwijs in de bieb
Een bezoek aan de bibliotheek
helpt leerlingen om beter te worden
in het opzoeken van informatie en
het stimuleert hun leesplezier.
De leesconsulent ontvangt de groep
voor een rondleiding en/of activiteit
in een bibliotheekvestiging.

Erasmus Experience
(groep 7 en 8)

LEF-kist diversiteit
Wil je op een luchtige en verantwoorde
manier het thema diversiteit bespreekbaar
maken in de klas? Dan is de LEF-kist precies
wat je zoekt. Met de LEF-kist werken
leerkrachten en leerlingen aan kerndoel
38. Het lespakket bestaat onder meer uit
vijf lessen per groep die de leerkrachten
zelf geven. De lessen gaan over seksuele
diversiteit, liefde, vriendschap en over het
LEF hebben om jezelf te zijn en voor een
ander op te komen. De lessen zijn helder
en kort beschreven, zodat je weinig tijd
kwijt bent aan de voorbereiding. Bij elke les
hoort een (prenten)boek dat de boodschap
aanvult. Voorafgaand geven docenten van
Schiedams LEF uitleg aan het team over de
LEF-kist. Voor groep 7 verzorgen zij een
gastles. Meer informatie over de LEF-kist en
Schiedams LEF vind je op hun website
www.schiedamslef.nl/basis-onderwijs/.

Tijdens een bezoek aan de Erasmus
Experience stappen je leerlingen in de
denkwereld van Erasmus en leren ze net zo
scherp te denken als hij. Met een interactief
polsbandje duik je steeds verder in het
gedachtegoed van Erasmus — en in je eigen
gedachten. Een bezoek met de klas aan de
Erasmus Experience is gratis. Geef wel even
van tevoren aan ons door wanneer je komt.
Je kunt dit bezoek ook uitbreiden met een
les in de klas of in de bibliotheek. Hiervoor
hebben we twee lesprogramma’s:

Op reis met Erasmus
Erasmus reisde veel en graag door Europa.
Zo vergrootte hij zijn blik op de wereld.
Na een groepsgesprek over reizen en
ontmoetingen gaan je leerlingen aan de
slag met een creatieve schrijfopdracht.

Wat: Boeken over diversiteit;
compacte lessen, die weinig
voorbereiding vragen van de leerkracht;
een doorgaande lijn voor kerndoel 38,
voor groep 1 t/m 8
Doel: Kinderen die weten en begrijpen
dat iedereen anders is, die zichzelf
mogen én durven zijn op school.
Doelgroep: Groepen 1 t/m 8
Tarief: Gratis

Filosoferen met Erasmus
over vriendschap
Tijdens deze activiteit maken leerlingen
kennis met Erasmus en het filosofisch
denken. Aan de hand van Erasmus’
uitspraken filosoferen de kinderen over
de betekenis van vriendschap.
Wat: Speciale onderwijsprogramma’s
rondom de Erasmus Experience.
Kijk voor meer informatie op
erasmushoudtjescherp.nl.
Doel: Kennis over de ideeën
van Erasmus en aan de slag met
21e-eeuwse vaardigheden
Doelgroep: Groepen 7 en 8
Tarief: 1,5 uur binnen dBos op school –
2,5 uur in de bibliotheek /
€ 97,50 buiten dBos

Wat: Een rondleiding en/of activiteit
in een bibliotheekvestiging
Doel: Enthousiasme bij leerlingen over
de bibliotheek
Doelgroep: Leerkracht met leerlingen
Tarief: 2 uur binnen dBos /
€ 130,- buiten dBos
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Leesplezier in de
schoolbibliotheek

Thuis voorlezen is goed voor de taal- en
leesontwikkeling van kinderen. Niet
alleen geeft het kinderen een voorsprong
op school, het versterkt ook de band tussen
ouder en kind. Maar hoe weten ouders welk
boek past bij hun kind en zijn of haar
ontwikkeling? Hoe lees je zo goed mogelijk
voor? En wat als jouw moedertaal niet het
Nederlands is? Antwoord op deze vragen
krijgen ouders in deze workshop waarin
het plezier in (voor)lezen natuurlijk voorop
staat.

Door wie wordt de schoolbibliotheek
gerund? Vaak door ouders en/of andere
vrijwilligers. Zorg ervoor dat zij weten
waarvoor ze het doen en houd hen
enthousiast. Tijdens deze training spijkeren
de biebvrijwilligers hun kennis en kunde bij,
wat belangrijk is om kinderen op school aan
mooie boeken te helpen. Tevens is er veel
ruimte om ervaringen uit te wisselen met
vrijwilligers van andere schoolbibliotheken.

Wat: Training over actuele
kinderboeken, verschillende soorten
kinderboeken en het zoekgedrag van
kinderen
Doel: Goed geïnformeerde en
enthousiaste ouders en vrijwilligers die
bijdragen aan een prettig leesklimaat op
school
Doelgroep: Vrijwilligers in de
schoolbibliotheek
Tarief: Binnen dBos aantal uren in
overleg / buiten dBos offerte

Wat: Een of meerdere bijeenkomsten
over hoe belangrijk thuis voorlezen is
Doel: Gemotiveerde ouders die thuis
meer voorlezen
Doelgroep: Ouders (alle groepen)
Tarief: Binnen dBos aantal uren in
overleg / buiten dBos offerte
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Mijn kind online: samen, leuk en veilig
Kinderen groeien op met allerlei soorten
media: van boeken tot online muziek,
games en sociale media. Media zijn leuk
en vaak ook leerzaam, maar tegelijkertijd
zijn er risico’s. Veel vragen van ouders gaan
over het mediagebruik van hun kind. Hoe
zorg je ervoor dat je kind veilig met media
omgaat en hoe kun je hem of haar daarbij
helpen? Bibliotheek Rotterdam gebruikt bij
deze ouderbijeenkomst de MediaDiamant
van het Netwerk Mediawijsheid. Dit is een
wegwijzer met tips voor opvoeders
om kinderen van 0 tot en met 18 jaar
mediawijs te laten opgroeien.
www.mediawijsheid.nl/mediadiamant

Wat: Een positieve, interactieve
bijeenkomst onder leiding van een
specialist media. Invulling gebeurt in
overleg met de school
Doel: Een betere bewustwording van
ouders over het mediagebruik en de
mediaopvoeding van hun kinderen
Doelgroep: Ouders
Tarief: 5 uur binnen dBos / € 325,- buiten
dBos
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Ouders lezen voor
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Landelijke campagnes
Er zijn allerlei landelijke campagnes voor leesbevordering en mediawijsheid.
Om hierbij aan te sluiten werken we als Bibliotheek op school samen met Stichting
Lezen, de CPNB en de Koninklijke Bibliotheek. Onze leesconsulenten kunnen je
helpen om de campagnes aan te passen aan jouw groep.

Kinderboekenweek

Ieder jaar in oktober: het grootste leesfeest voor kinderen.
www.kinderboekenweek.nl

Nederland Leest Junior

In november vormt Nederland één grote leesclub.
www.nederlandleest.nl/junior

De Nationale Voorleeswedstrijd

Een spannende strijd: welke scholier is de beste voorlezer van Nederland?
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

Week van de Mediawijsheid

In november aan de slag met mediawijsheid in jouw klas.
www.weekvandemediawijsheid.nl/onderwijs

De Nationale Voorleesdagen

Eind januari: de leukste campagne rond voorlezen
voor de kinderopvang en kinderen in groep 1 en 2.
www.nationalevoorleesdagen.nl

Poëzieweek

Eind januari is er extra aandacht voor poëzie.
www.poezieweek.com/school

Media Ukkie Dagen

Eind maart/begin april krijgen ouders en (professionele) opvoeders van de allerjongsten
antwoord op concrete vragen over mediaopvoeding.
www.mediaukkiedagen.nl

Nederlandse Kinderjury

Van maart t/m mei: De Nederlandse Kinderjury kiest
de beste boeken van het voorgaande jaar.
www.kinderboekenweek.nl/kinderjury

VakantieBieb
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Tijdens de zomermaanden staat de VakantieBieb open:
een gratis app waarmee je e-books kunt downloaden.
www.vakantiebieb.nl
24
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10 tips van onze (voor)leesconsulenten
voor een geslaagde leesbevordering
1. Begin vroeg

Heb je vragen?

Bel onze accountmanagers op
010 28 16 305 of stuur een mail naar
accountmanagers@bibliotheek.rotterdam.nl.
We vertellen je graag meer!

Met voorlezen kun je niet vroeg genoeg beginnen: baby’s luisteren graag
naar je stem en vanaf drie maanden kijkt een baby al naar plaatjes.

2. Zorg voor een rijk, toegankelijk boekenaanbod

Verschillende soorten boeken binnen handbereik zorgen ervoor dat er
voor ieder kind een boek is dat bij hem of haar past.

3. Zorg voor een gezellige leesomgeving

Een fijn ingerichte leesplek nodigt uit tot meer (voor)lezen.

4. Vrij lezen = vrij lezen

Zorg dat vrij lezen ook écht vrij lezen is. Kies hiervoor een vast moment op de dag,
met boeken die de kinderen zelf hebben uitgezocht en dus graag willen lezen.

5. Lezers maken lezers

Laat kinderen elkaar hun gelezen boek aanprijzen. Kinderen lezen graag de boeken
die klasgenoten aanraden.

6. Organiseer (voor)leesactiviteiten

Vertel niet alleen over hoe leuk lezen is, laat ouders en kinderen het ook zelf doen.

7. Geef boeken mee naar huis

Een boek thuis mogen (uit)lezen, stimuleert om nog meer te lezen.

8. Ouders zijn rolmodellen

Ouders die boeken in huis hebben en (voor)lezen, dragen het leesplezier over op
hun kinderen.

9. Even wat anders

Laat kinderen bijvoorbeeld lezen op een tablet, maak gebruik van digitale prentenboeken
of (mee)luisterboeken. Zeer effectief voor kinderen die niet van lezen houden.

10. Vraag het de bieb

Wij zijn experts in taal-, lees- en mediaontwikkeling en weten bovendien net
dat ene boek te vinden dat precies bij een kind past.
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Heb je vragen of wil je meer weten?
Bel onze accountmanagers op 010 2816305 of stuur een mail naar
accountmanagers@bibliotheek.rotterdam.nl
www.bibliotheek.rotterdam.nl/onderwijs
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